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Executive Summary 

Derivatives have, during the latest Crises, been caught in the spotlight. Derivatives in 

general and Credit derivatives in particular, have been considered as contributing to the 

instability of the financial markets.  Derivatives and the risks entailed with trading these, 

especially gained focus in connection with the bankruptcy filing of Lehman Brothers, 

because the bankruptcy exemplified many of these risks. The bankruptcy furthermore 

illustrated the way in which counterparty risk can become a systemic risk, due to the 

concentration of market participants.  

 

The topic of this analysis is the counterparty risk occurring from being a counterpart to 

a derivatives transaction. The Over-The-Counter market has experienced a dramatic 

development the past 5 years, primarily because of the increase in the size of the 

market. The Crisis resulted in Counterparty Risk soaring, because of the volatility of the 

underlying markets and Lehman’s bankruptcy meant trying the arrangement of how 

Counterparty risk is addressed in the existing market structure. The existing regulation 

of derivatives and the market is quite spars, which is why a reform of the bilateral 

derivatives market was initiated under the framework of G20 - in July the reform was 

enacted in the US, and the European Commission is in the final stages of drafting its 

proposal.     

 

In order to determine the consequences of the upcoming EU reform, the existing market 

structure and arrangements for addressing counterparty risk is initially outlined, in 

particular with regard to characteristics affected by a change herein. Subsequently, 

counterparty risk is viewed in the light of the complex of problems that Lehman’s 

Bankruptcy left in its wake. The material effect of the expected reform is then outlined 

and discussed, in regard to how the markets will be affected and in relation to how the 

reform is enacted in the US. Finally the advantages and disadvantages of the reform are 

considered, and the efficiency of the existing structure versus the new, is discussed and 

determined, and on the basis of this, the reform is found to be an inefficient change to 

the existing structure. A modification improving the efficiency is therefore presented.    
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Kapitel 1 
 

1.1 Indledning 

Under den seneste krise har der været et meget kraftigt spotlight på derivater. Derivater 

bliver i almindelighed, og kreditderivater i særdeleshed, betragtet som have bidraget til 

uroen på finansmarkederne.  Men allerede længe før Krisen, var der bekymringer 

vedrørende derivater – Warren Buffet, kendt rigmand, hovedaktionær og 

administrerende direktør for Holding selskabet Berkshire Hathaway udtalte allerede i 

2003:   
 

"Derivatives are financial weapons of mass destruction, carrying dangers 

that, while now latent, are potentially lethal."1 

 

Derivater og risici forbundet med handel med disse, kom særligt i søgelyset i forbindelse 

med bl.a. Lehman Brothers Konkurs. Konkursen illustrerede mange af de risici, der er 

forbundet med derivattransaktioner, men også de latente farer, som Warren Buffet 

påpegede, bestående i de systematiske implikationer derivater kan have i markedet, 

som følge af koncentrationen af modparter.  

I rapporten afgivet af ”THE HIGH-LEVEL GROUP ON FINANCIAL SUPERVISION IN THE 

EU” under ledelse af Jacques de Larosière, påpegedes derivater som havende del i krisen 

pga. mangler i reguleringen af og i tilsynet med derivater og markedet herfor.2 

 

Derivater og derivatmarkedet er i vidt omfang et ureguleret område af det finansielle 

marked og på grund af den rolle derivater har spillet under Krisen, er der nu uhørt stor 

fokus3 fra regulatorerne på den fremtidige regulering af derivater, særligt derivater der 

handles udenom børserne, såkaldt Over-The-Counter. EU kommissionen er i den sidste 

fase af at udarbejde et endeligt lovforslag kaldet European Market Infrastructure 

Legislation og i USA underskrev Præsident Obama d. 21. juli - Dodd-Frank Wall Street 

Reform and Consumer Protection Act.  

 
                                                        
1 Berkshire (2003) 
2 Larosiére (2009) s. 10, punkt 27 
3 European Commission (2009d)  
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1.2 Emne  

Emnet for denne afhandling er derivater, og den risiko, der er forbundet med at have en 

modpart i derivattransaktioner. Derivatmarkedet, og i særdeleshed ”Over-The-Counter” 

markedet, har gennemgået en rivende udvikling igennem de sidste ti år og særligt de 

sidste 5 år. Dette er både mht. størrelsen af markedet og udviklingen af nye mere 

komplekse derivater. Modpartsrisikoen forbundet med derivater har ligeledes 

gennemgået en drastisk udvikling. Dette kan primært tilskrives den øgede størrelse af 

derivatmarkedet, men også udviklingen af derivater baseret på modpartsrisiko, som 

underliggende aktiv. Endvidere har strukturen af derivatmarkedet, reguleringen af 

markedet, samt koncentrationen af derivathandlere medvirket til udviklingen i 

modpartsrisiko.  

 
Seneste krise (herefter Krisen), der begyndte i midt 2007 og som eskalerede med 

Lehmans Brothers konkurs i september 2008, havde en stor betydning for ”Over-The-

Counter” derivatmarkedet, idet volatiliteten i markedet forårsagede en stor forøgelse af 

modpartsrisikoen inter partes, men også i selve markedet. Lehman Brothers konkurs 

betød endvidere at ”Over-The-Counter” markedets eksisterende tiltag for at imødegå 

modpartsrisiko blev prøvet, både funktionen af infrastrukturen, men også aftale-

grundlaget for derivattransaktioner. På baggrund af modpartsrisikoens rolle under 

Krisen, samt nuværende markedskarakteristika for ”Over-The-Counter” markedet, er 

reguleringstiltag nu undervejs i både EU og USA, efter at have forpligtet sig hertil i G20 

regi. Disse tiltag, og særligt EU's tiltag, kan betragtes som en reform af - og med 

vidtgående konsekvenser for ”Over-The-Counter” markedet og dettes struktur og 

karakteristika, samt for hvorledes modpartsrisiko bliver imødegået på dette marked. 

 

1.3 Problematisering og problemformulering  

Begrebet derivat, dækker over mange forskellige typer af instrumenter og har flere 

anvendelsesmuligheder.  Markedet for derivater består af to undermarkeder, der er 

differentieret i bl.a. instrumenttype, karakteristika, deltagere, anvendelse og 

reguleringsgrad. Modpartsrisiko eksisterer i alle derivattransaktioner, men graden af 

risiko er meget afhængig af instrumenttypen og underliggende aktiv. Denne risiko kan 

grundlæggende imødegås på to måder, med meget forskellige retsgrundlag og hvordan 

afvikling af derivattransaktioner, herunder hvordan modpartsrisiko imødegås, er meget 
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forskellig på de to undermarkeder. Krisen bragte spotlight på denne risiko bl.a. fordi 

Lehman Brothers gik konkurs, men også fordi ”Over-The-Counter” markedets 

karakteristika betragtes som værende medvirkende til uroen på markedet og således en 

af de primære årsager til reformen.  

 

EU’s reguleringsmæssige tiltag sigter på at reformere undermarkedet ”Over-The-

Counter” og hvordan modpartsrisiko imødegås på dette marked - potentielt meget 

vidtrækkende og dette vil have konsekvenser for anvendelsen af og for deltagerne på 

dette marked, samt potentielt forskubbe den opdeling der eksisterer på det samlede 

derivatmarked i dag. USA’s reguleringsmæssige tiltag er i vidt omfang på linje med EU 

Kommissionens vedr. regulering af selve derivatmarkedet, men differentierer sig dog 

ved direkte at regulere markedsdeltagerne på OTC-markedet.  

  

Afhandlingen vil undersøge den eksisterende afviklingsstruktur på derivatmarkedet og 

efficiensen af denne ved at betragte eksponeringen i markedet, samt hvorledes de 

reguleringsmæssige tiltag fra EU Kommissionen vil ændre, hvordan modpartsrisiko 

imødegås på ”Over-The-Counter” markedet, samt betydningen heraf for dette markeds 

karakteristika, anvendelse og efficiens og hvori eventuelle ”Trade-off” består.  

 

Problemformulering: 

Hvilken betydning vil de kommende reguleringsmæssige tiltag fra EU Kommissionen i 

relation til modpartsrisiko, særligt European Market Infrastructure Legislation, have for 

hvordan den modpartsrisiko, der er forbundet med derivattransaktioner, imødegås, og 

hvad er efficiensen heraf ?  

 

1.4 Struktur, metode og teori 

Afhandlingens struktur består i at problemformuleringen indledende undersøges ud fra 

en beskrivelse og analyse af det nuværende derivatmarked, udviklingen og den EU 

retlige regulering af dette i kapitel 2. Kapitel 3 behandler begrebet modpartsrisiko og 

fastlægger de eksisterende muligheder for reduktion af modpartsrisiko, retsgrundlaget 

herfor og betydningen heraf. Modpartsrisikoen betragtes herefter i kapitel 4, i lyset af 

Krisen, specielt i relation til problematikker opstået i forbindelse med Lehman Brothers 
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konkurs. Fremstillingens sigte er ikke, at analysere derivaters rolle i Krisens opståen 

eller udvikling, men derimod, hvordan modpartsrisiko, der er forbundet med 

derivathandel kom til udtryk og blev eksemplificeret under krisen. I kapitel 5 

undersøges indholdet og betydningen af det forslåede reguleringsmæssige tiltag fra EU 

Kommissionen vedr. mulighederne for imødegåelse af modpartsrisiko og dermed for 

derivatmarkedet. Endvidere kommenteres på den nyligt vedtagne reform i USA. I kapitel 

6 foretages en sammenligning af fordele og ulemper ved derivatmarkedet og modparts-

risikoen forbundet hermed, før og efter vedtagelse af lovgivningen. Dette vil danne 

rammen for en vurdering af trade-off og efficiensen af markedsstrukturerne, samt af de 

fremsatte lovforslag.  

 

Figur 1.1 – Illustration metode og struktur1 

 
  1  Figuren illustrerer strukturen for afhandlingen, samt metoden for hvorledes problemformuleringen  
      undersøges og analyseres 
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Afhandlingen anskuer problemstillingen fra en samfundsmæssig synsvinkel, fordi den 

kommende reform fra EU Kommissionen er baseret på et samfundsmæssigt hensyn, set i 

lyset af krisen og vedrører reguleringen af det overordnede derivatmarked.  

 

Som det fremgår af figur 1.1 vil afhandlingen i kapitel 2 anlægge et bredere perspektiv 

på derivatmarkedet, for at undersøge dette inden den kommende reform. Dette er 

nødvendigt for at kunne forklare baggrunden for og analysere effekten af den 

kommende reform, men også for at skabe et sammenligningsgrundlag i forhold til den 

post reguleringsmæssige4 markedsstruktur. Kapitlet indeholder en empirisk 

undersøgelse af udviklingen af og strukturen på markedet, samt en fastlæggelse af de for 

markedet gældende relevante retskilder, der i kølvandet på krisen søges revideret af EU 

Kommissionen. Disse består i MiFID direktivet5 og kapitalkravsdirektivet6, samt 

aftalegrundlaget, bestående i branche standardaftaler.  

 

I kapitel 3 indsnævres synsvinklen til modpartsrisiko, og denne risikotype 

dekomponeres og forklares. Herefter fastlægges de relevante retskilder vedr. modparts-

risiko bestående i Colleteral-direktivet7 og Finality-direktivet8, samt branchestandarder 

bestående i ISDA’s ”Master Agreement” og ”Credit Support Annex”. Retskilderne 

analyses efter retsdogmatisk metode9 for at fastslå gældende ret for imødegåelse af 

modpartsrisiko. Herefter foretages en empirisk undersøgelse af anvendelsen og 

betydningen af den fremfundne gældende ret, for hvorledes strukturen og karakteristika 

for markedet er.  Dette er relevant for at vurdere efficiensen af de, præ 

reguleringsmæssige muligheder for at imødegå modpartsrisiko og endvidere som 

sammenligningsgrundlag for den post reguleringsmæssige markedsstruktur. 

                                                        
4 Præ og post regulering anvendendes fordi OTC markedet i vidt omfang er ureguleret, og betegner 
således markedet før og efter EU kommissionen tiltag indføres  
5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for 
finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF 
6 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage 
og udøve virksomhed som kreditinstitut og EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 
2006/49/EF af 14. juni 2006 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag.  
7 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel 
sikkerhedsstillelse 
8 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i 
betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer 
9 indebærer fortolkning af retskilderne i rækkefølgen: Regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets 
natur - Nielsen, Tvarnø (2005) s. 27 
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I kapitel 4 indsnævres synsvinklen yderligere, som illustreret i figur 1.1, således at fokus 

heri er på modpartsrisiko under krisen. Dette er en essentiel undersøgelse for at kunne 

vurdere den kommende reform, da denne må anses for et ”svar” til de problematikker 

der vidste sig i Krisens forløb. Kapitlet undersøger først, empirisk, hvordan modparts-

risiko har udviklet sig under krisen. Dette gøres med udgangspunkt i ”Gross Market 

Value” set i forhold til ”Gross Credit Exposure” og den faktiske eksponeringen, og for at 

underbygge den stigende fokus og betydning af modpartsrisikoen, særligt overfor 

markedsrisikoen. Dernæst fokuseres på Lehman Brothers konkurs i september 2008, 

både for at eksemplificere problematikker i den eksisterende struktur for imødegåelse 

af modpartrisiko, samt det eksisterende vidt udbredte aftalegrundlag, men også for at 

illustrere markedets egne tiltag i relation til de eksemplificerede problemer.   

 

I kapitel 5 udvides synsvinklen igen til markedsniveau for at fastlægge konsekvenserne 

for, hvorledes modpartsrisiko og markedsstrukturen ændres som følge af den 

kommende regulering. I kapitlet skitseres og analyseres udvalgte elementer fra den 

kommende EU reform, og disse vil sammenholdes med tiltag der er indført i USA ved 

Dodd-Frank Act10. Først vil fokus være på betydningen af det kommende direktiv: 

European Market Infrastructure Legislation, for hvorledes modpartsrisiko imødegås, 

altså hvordan retsgrundlaget og strukturen som fastslået i kapitel 3, ændres og 

betydningen heraf. Denne ændring vil også betyde en ændring i den i kapitel 2 belyste 

markedsstruktur og betydningen heraf vil ligeledes analyseres. Kapitel 5 fastlægger 

således hvordan den kommende regulering ændrer ved den i kapitel 2 og 3 belyste 

markedsstruktur og skaber dermed sammenligningsgrundlaget for derivatmarkedet 

post regulering.   

 

I kapitel 6 vil præ regulerings markedsstrukturen fremfundet i kapitel 2 og 3 

sammenholdes med post regulerings markedsstrukturen fastlagt i kapitel 5. Ud fra en 

retsøkonomisk11 tilgang vil en pro et contra diskussion af fordele og ulemper, ”Trade-

off” mellem disse, efficiensen af de to markedsstrukturer, samt markedets egne tiltag i 

                                                        
10 H.R 4173 - One Hundred Eleventh Congress of the United States of America at the second session, begun 
and held at the City of Washington on Tuesday, the fifth day of January, two thousand and ten 
11 Retsøkonomiske metode vedrører anvendelsen af økonomisk teori på retlige forhold - Østergaard 
(2003) s. 277  
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kølvandet på Krisen, bl.a. på baggrund af udtalelser i branchen12, anvendes til at vurdere 

efficiensen af den kommende regulering.  Denne vurdering vil danne grundlag for at 

betragte den kommende regulering i et retspolitisk perspektiv, og medføre en de lege 

ferenda13 diskussion, af reformens vidtrækkende karakter, og forslag til modifikation 

heraf, inspireret fra den vedtagne amerikanske lov, vil præsenteres.   

 

1.5 Afgrænsning 

For at vurdere betydningen af den kommende reform, vil afhandlingen fokusere på de 

derivater, både type og med underliggende aktivsegment, der er mest anvendte i 

markedet, samt bankerne der som markedsdeltagere forestår den størstedelen af 

handler i markedet, derfor afgrænses for nærmere behandling af derivater med mindre 

markedssegmenter, samt markedsdeltagere, både finansielle og ikke-finansielle 

deltagere med mindre andel i markedet.  

 

Afhandlingen vil fokusere på de risikokarakteristika der er forbundet med det enkelte 

derivatinstrument set i relation til, hvorledes disse har betydning for modpartsrisikoen 

forbundet med en derivatkontrakt. Derfor afgrænses for behandling af andre aspekter 

relateret til derivater, herunder, men ikke begrænset til: prisfastsættelse, detaljeret 

struktur mv. Endvidere afgrænses for behandling af den tekniske struktur for 

derivatmarkedet og funktionen heraf, herunder betalingssystemer og formidling, 

indgåelse og gennemførelse af transaktioner. 

 

Modpartsrisikoen vil i afhandlingen betragtes som en størrelse, bestemt af 

eksponeringen og dermed potentielle tab for parterne. Derfor afgrænses for behandling 

af de forskellige opgørelsesmetoder som indeholdt i kapitalkravsdirektiverne. I relation 

til hvorledes modpartsrisiko kan imødegås, afgrænses fra yderligere behandling af 

kreditderivater end ”Credit Default Swaps”, da disse er de mest anvendte. 

Modpartsrisiko er stærkt integreret med markedsrisiko, risikoen for ændringer i 

markedet, idet eksponeringen, der udgør modpartsrisikoen, er betinget af udviklingen i 

markedet for det underliggende aktiv til derivatet. Modpartsrisiko er også stærkt 

integreret med likviditetsrisiko, særligt ”Call risk”, der er risikoen for opståelsen af 

                                                        
12 Diskussioner mellem markedsdeltagere på seminar afholdt af Kromann Reumert og Plesner 
13 En angivelse af hvordan lovgivningen bør udformes - Nielsen & Tvarnø (2005) s. 24 
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betalingsforpligtelser til sikkerhedsstillelse for kreditrisiko. Disse risici vil ikke 

behandles nærmere, men dog inddrages hvor relevant for at belyse problematikker 

vedr. modpartsrisiko.  

 

I relation til reguleringsgrundlaget præ reform, vil afhandlingen kun koncentrere sig om 

EU regulering, der er relevant for, hvorledes modpartsrisiko imødegås, herunder 

forpligtelser og krav pålagt markedsdeltagerne i forbindelse med handel med derivater, 

der er af relevans for modpartsrisiko. Derfor afgrænses for inddragelse af EU 

Kommissionens direktiver om ”Shortselling” og prospekter.   Endvidere vil afhandlingen 

kun behandle de bestemmelser i det anvendte regulering og aftalegrundlag, der er af 

betydning for modpartsrisiko.  

 

I relation til den reguleringsmæssige reform, vil afhandlingen kun behandle de af 

Kommissionen skitserede tiltag, der har betydning for modpartsrisiko, niveauet af og 

muligheder for imødegåelse af denne. Derfor afgrænses fra behandling af revideringen 

af markedsmisbrugsdirektivet, som inkluderet i Kommissionens meddelelse: Ensuring 

efficient, safe and sound derivatives markets: Future policy actions.  

 

Baggrunden for reformen er i G20 regi, men afhandlingen vil udover EU kun betragte de 

reguleringsmæssige tiltag i USA. Der afgrænses fra en nærmere behandling af den 

amerikanske reform, end ved sammenligning af bestemmelser, der modsvarer de af EU 

foreslåede tiltag, som fastsat i G20 forpligtelsen.   

 

Afhandlingen afgrænses kvalitativt således, at yderligere udviklinger indenfor 

vedtagelsen af EU reformen efter 1. september, ikke medtages og behandles. Kvantitativt 

afgrænses ligeledes pr. 1. september, men også fra anvendelse af empiri fra før år 2000. 

Der findes empiri fra tidligere, men empirien er indsamlet og fremstår forskelligt fra 

senere data, endvidere er tidligere data af mindre relevans for indeværende 

problemstilling, da omdrejningspunktet herfor er Krisen.   
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1.6 Empiri 

Til undersøgelse af problemformuleringen anvendes empiri udgivet af Bank of 

International Settlements (BIS), The Office of the Comptroller of the Currency (OCC) og 

International Swap and Derivatives Association (ISDA). BIS udgiver statistik for ”Over-

The-Counter” markedet, hvilket bygger på rapportering fra G10’s Central banker og 

omfatter markedsstørrelse: ”Notional Amount” og markedsværdi: Gross Market Value”, 

samt ”Gross Credit Exposure”, eksponeringen efter netting. Men i BIS’ statistik medtages 

kun de bilaterale netting aftaler. BIS udgiver også statistik for ”Exchange Traded” 

derivater, hvilket består i en summering af information om offentliggjorte handler fra 

diverse børser og omfatter antal kontrakter og pålydende værdi.14 OCC empiri omfatter 

rapportering fra alle kommercielle banker og har betydet at data herunder, således er 

mere omfattende og detaljerede end BIS. Endvidere anvendes undersøgelser fra ISDA, 

der er indsamlet blandt medlemmer og som bl.a. indeholder information om anvendelse 

af derivater, aftaler om sikkerhedsstillelse og anvendelse af sikkerhed. Ud af ISDAs 800 

medlemmer er der kun ca. 100 der i gennemsnit svarer på undersøgelserne, men af 

disse 100 er 85 % banker, heriblandt de største på markedet.15  

 

 

  

  

                                                        
14 BIS (2000-2010)  
15 ISDA (2008a), (2009a), (2010c) 
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Kapital 2 – Derivater og derivatmarkedet 
 

2.1 Indledning 

Derivater er et vidt begreb og dækker over mange typer af instrumenter, der i 

forskellige henseender anvendes til at overføre risiko mellem parterne til en 

derivatkontrakt. Derivatmarkedet er et omfattende marked målt på volumen af de 

indgåede derivatkontrakter og har hidtil været underlagt lav grad af regulering. Dette 

kapitel vil belyse derivater og anvendelsen af disse, samt undersøge hvorledes markedet 

er udviklet, struktureret, herunder belyse de forskellige karakteristika og regulering, 

både det EU retlige og aftale retlige grundlag.   

 

2.2 Derivater – et overblik 

2.2.1 – Hvad er derivater? 

Derivater, også kendt som afledte finansielle instrumenter, kan defineres som finansielle 

instrumenter, hvis værdi afledes af et underliggende aktiv, heraf navnet. Derivater er et 

generisk begreb, der dækker over mange underkategorier af afledte finansielle 

instrumenter. Derivater inddeles efter det underliggende aktiv, hvoraf de fem største 

grupper er: rente, valuta, råvare, aktier og kredit. Inddeles derivater derimod efter 

typen, selve konstruktionen af derivatet, er de grundlæggende typer af derivater: 

terminskontrakten16 og optionen17 og alle senere typer af derivater bygger på disse to 

kontrakttyper.  Et derivat kan enten være ensidigt eller bilateralt, herved forstået, at 

kontrakten, har en betalingsprofil der enten indebærer udveksling af en enkelt betaling 

ved kontraktens udløb, eller løbende udveksling af modsatrettede betalinger.18  

 

Som det fremgår af figur 2.1, er rentebaserede derivater det klart største segment af 

derivatmarkedet, hvilket bl.a. skyldes at hovedparten af alle virksomheder har optaget 

lån og dermed kan være eksponeret overfor ændringer i renteniveauet.19 Sekundært 

hertil er de valutabaserede derivater, hvilket bl.a. skyldes omfanget af international 

handel og dermed skaber en eksponering overfor ændringer i valutakurser. 

  

                                                        
16 En ubetinget kontrakt, der både indebærer en ret og en pligt til levering 
17 En betinget kontrakt, der kun indebærer en ret til levering 
18 McDonald (2009) s. 219 
19 Wood (2007) s. 199 
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 Figur 2.1 – Derivater fordelt på underliggende aktiv1 

 
  1    Figuren viser fordelingen af derivater på de underliggende aktivsegmenter ultimo  
         2009, målt på pålydende værdi, kilde: BIS (2010a) og BIS (2000-2010). 

 
De primære instrumenttyper målt på den samlede pålydende værdi af udestående 

kontrakter er Swaps20 og Forwards (Futures)21, som det fremgår af figur 2.2 nedenfor.   

 
Figur 2.2 – Fordeling af instrumenttype1  

 
1    Figuren viser fordelingen af instrumenttyper for Valuta og Rentebaserede derivater ultimo 2009, målt   
      på pålydende værdi af udestående kontrakter. Kilde: BIS (2000-2010) 
 

Et derivat har en pålydende værdi (Notional Amount), denne værdi angiver den totale 

værdi af det underliggende aktiv derivatet er baseret på. 22 Notional Amount anvendes 

                                                        
20 En bilateral aftale om udveksling af betalingsstrømme over tid 
21 En ensidet aftale om køb/salg af et underliggende aktiv på en fremtidig dato 
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som et mål for markedets størrelse, som f.eks. i figur 2.1 og 2.2. Værdien af et ubetinget 

derivat er på indgåelsestidspunktet nul, hvilket giver mulighed for at handle med risiko, 

uden en umiddelbar betalingsforpligtelse. Efter indgåelse af en aftale, vil værdien af et 

derivat være bestemt af de udsving der sker på markedet for det underliggende aktiv, 

således at en part på et givet tidspunkt vil stå til at tjene på handlen – ”In the Money”, 

men den anden vil stå til at tabe på handlen – ”Out of the Money”.  

 

2.2.2 – Hvorfor og hvordan anvendes derivater? 

Et generisk træk ved derivater er, at handel med disse instrumenter betyder, at der kan 

opnås en adskillelse af likviditet og risiko.23 En derivataftale overfører risikoen på det 

underliggende aktiv mellem parterne til aftalen. Derivater har flere anvendelses 

muligheder, men netop på grund af denne egenskab, anvendes derivater primært som 

instrumenter til risikostyring, ved at afdække eksponering mod uønsket risiko 

(hedging), og agere hermed som en slags forsikring mod de risici eksponeringen giver. 

Risikoen der søges afdækket består i en markedsrisiko24 og i så fald at derivatet ikke 

fuldstændigt matcher denne markedsrisiko, vil en uafdækket del af denne stadig 

eksistere, den såkaldte basisrisiko. 

 
I modsætning hertil kan derivater også anvendes til at påtage sig risiko. Ved spekulation, 

vil en derivathandler indgå en kontrakt med det formål at spekulere i udviklingen på det 

underliggende aktiv, ud fra en forventning om at den afdækkende part vil tage fejl af, i 

hvilken retning udviklingen vil gå. Et eksempel herpå er ”Proprietary Trading”, 

Investeringsbanker har typisk en afdeling, såkaldt ”Prop desk”, der spekulere for 

bankens egne midler.   

 

2.2.3 Hvem handler derivater?  

Generelt må de vigtigste derivathandlere anses for at være godkendte modparter, 

herunder hører banker og andre finansielle institutioner som pensionsselskaber og 

hedgefonde, som defineret i MiFID25 artikel 24(3) og bilag II. De største formidlere og 

                                                                                                                                                                             
22 Notional Amount anvendes primært til at beregne eventuelle betalinger. 
23 Plesner & Norup (1996a) 
24 Risiko for bevægelser i markedet for underliggende aktiv  
25 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for 
finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF 
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brugere af derivater, er de store investeringsbanker, oftest fordi disse banker har en 

”market making”26 kapacitet i de underliggende aktiver, men også grundet at bankernes 

balancer ofte indeholder eksponeringer overfor valuta og rente fluktueringer og derfor 

har behov for afdækning af disse risici.27  Af ISDA’s28 medlemslisten over ”primary” 

medlemskaber, er det med få undtagelser at de 207 medlemmer ikke er banker. Som 

nævnt tidligere anvendes derivater også af større erhvervsvirksomheder, men derivater 

anvendes mest intensivt uafhængigt af underliggende aktivtype af finansielle 

virksomheder.29  I henhold til den seneste kvartalsrapport af OCC30 er 97 % af derivat 

aktiviteten blandt amerikanske banker fordelt på kun 5 kommercielle banker.31 En 

grund til denne koncentration kan også findes i at investeringsbanker tager 

derivattransaktionen på egen bog, og dermed bliver den direkte modpart til derivatet og 

derefter afdækker risikoen i markedet.32 

 

2.3 Derivatmarkedet  

Derivatmarkedets mekanisme består i at formidle handel med risiko – således at 

risikoen overføres mellem parterne til handlen. Derivater handles i dag på to markeder, 

enten på en reguleret markedsplads, hvilket primært er børser, heraf navnet ”Exchange 

Traded” (ET), eller bilateralt mellem to parter på ”Over-The-Counter” markedet (OTC).  

 

2.3.1 Derivatmarkedets udvikling 

Det moderne marked for finansielle derivater har sin begyndelse i 1972, hvor Chicago 

Mercantile Exchange introducerede Futures for syv forskellige valutaer.33 Derivater er 

ingen nymodens opfindelse, men har siden det moderne marked for finansielle derivater 

opstod, spillet en stadig større rolle i verdensøkonomien. 

 

                                                        
26 Består i at en bank opretholder en salgs- og købspris for et givent aktiv og skal sælge/købe til den 
fastsatte pris.  
27 Spence (1997) s. 65-66 
28 Se nærmere herom nedenfor 
29 ISDA (2009d), Reseach note 2, table 1 
30 The Office of the Comptroller of the Currency (OCC) fører tilsyn med alle amerikanske banker og er et 
bureau under the U.S. Department of the Treasury – OCC (2010) 
31 1. JP MORGAN CHASE BANK, 2. BANK OF AMERICA, 3. GOLDMAN SACHS BANK USA, 4. CITIBANK 
NATIONAL, 5. WELLS FARGO BANK 
32 Das (2004b) s. 1097 
33 Plesner & Norup (1995a), s. 5  
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På ET-markedet er det kun de to grundlæggende derivater der handles, Futures, en 

Forward underlagt en specifik institutionel struktur,34 og optioner, og der har således 

været en meget begrænset udvikling i typen af instrumenter handlet på dette marked. 

På OTC markedet har der indenfor de sidste 20 år været er høj grad af ”financial 

engineering” der har resulteret i udviklingen af mange typer af derivater, eller måske 

snarere videreudviklet de eksisterende. Som eksempel herpå findes i dag Swaps i mange 

afskygninger, bl.a. Credit Default Swaps35, en modifikation af den oprindelige Swap 

struktur. Derivater af ældre generationer er ofte omtalt som ”Plain Vanilla” 

instrumenter, fordi deres struktur betragtes som enkel, og er ofte standardiserede i 

deres struktur. Derivater med en mere kompliceret struktur betegnes som ”Exotic”, og 

er ofte af nyere generation.36  

 Figur 2.3 – Udviklingen i derivatmarkedets størrelse1 

 
  1    Figuren viser udviklingen i både OTC og ET derivater over de sidste 10 år, målt på  
                         pålydende værdi af udestående kontrakter. Kilde: BIS (2000–2010) 2. Quarter review 

 
Derivatmarkedet har igennem de sidste femten år udviklet sig eksplosivt, som illustreret 

i figur 2.3. I 1995 opgjorde Bank of International Settlements (BIS)37 det nominelle 

udestående på OTC markedet, til at andrage USD 40.700 mia.38 – fem år senere var 

                                                        
34 Das (2004a) s. 34 
35 Nærmere behandlet under afsnit 3.3.4 
36 Plesner & Norup (1996b) s. 20 
37 The Bank for International Settlements was established on 17 May 1930, and is the world's oldest 
international financial organisation and among others, acts as a forum to promote discussion and policy 
analysis among central banks and within the international financial community  
38 Plesner & Norup (1996a) s. 7  
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denne værdi fordoblet. På sit højeste, i 2008 inden Lehmans konkurs39, var denne værdi 

USD 683.725 mia. jf. figur 2.3, en stigning på over 700 %. Til sammenligning er verdens 

samlede Brutto National Produkt, af Verdensbanken, anslået til USD 58.133 mia..40 En 

del af baggrunden for denne udvikling kan findes i, at fordi ubetingede derivater har en 

værdi på nul ved indgåelse, jf. ovenfor, kræver dette i udgangspunktet ingen eller meget 

lidt kapitalbinding. Dette indebærer også at derivater kan anvendes til at skabe en 

omfattende gearing af få midler. Udviklingen kan bl.a. også tilskrives den høje grad af 

”Financial Engineering” der har eksisteret på OTC-markedet. I starten af 10’erne indgik 

markedsdeltagerne primært derivater, med modparter med høj kreditvurdering. Men 

vedtagelsen af Collateral-direktivet i 2002, se afsnit 3.3.1, skabte et reguleret grundlag 

for at anvende sikkerhedsstillelse i derivattransaktioner, og dermed fik markedet et 

større antal deltagere og kontrakter.41   

 

2.3.2 Retsgrundlag  

Derivater og markedet herfor er ikke direkte reguleret, men markedsdeltagerne er i 

kraft af at være banker og børser underlagt regulering. Dette indebærer at markeds-

deltagerne skal overholde visse krav og omfattes af visse pligter og herigennem 

reguleres derivatmarkedet indirekte. Markedet har selv udviklet et omfattende og meget 

anvendt aftalegrundlag for OTC-derivater.      

 

2.3.2.1 EU Regulering 

I EU regi findes der bl.a. to områder hvor derivater er reguleret i kraft af at de handles af 

(investerings)bankerne. Disse er EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 

2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter,42 (MiFID) og 

Kapitalkravsdirektivet – bestående i de to direktiver: EUROPA-PARLAMENTETS OG 

RÅDETS DIREKTIV 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve 

virksomhed som kreditinstitut og EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 

2006/49/EF af 14. juni 2006 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters 

kapitalgrundlag.  

                                                        
39 Behandles nærmere i kapitel 4 
40 World Bank (2009) 
41 Plesner (2009) s. 14  
42 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for 
finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF 
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2.3.2.1.1 MiFID 

Kommissionen søger med MiFID at regulere værdipapirhandel, således at der findes 

sikre og ens regler herfor jf. betragting 1. Det overordnede mål med de nye regler er at 

fremme værdipapirhandel på tværs af EU's grænser og midlet er et regelsæt, der bygger 

på højere investorbeskyttelse jf. Afdeling 2 -Bestemmelser til sikring af investorbeskyttelse 

og mere gennemsigtighed jf. Afdeling 3 – Markedsgennemsigtighed.  

 
I henhold til MiFID artikel 1(1), finder direktivet anvendelse på Investeringsselskaber og 

omfatter også derivater som defineret i artikel 4(17), jf. bilag I. Investeringsbankerne er, 

som tidligere nævnt, ofte modpart i både ET og OTC derivathandler og omfattes af 

definitionen af Investeringsselskaber i artikel 4(1) jf. bilag I, afsnit A nr. 1 og 2.  

 
Selvom MiFID omfatter derivater, er hverken derivater eller handlere med disse, 

underlagt omfattende forpligtelser, i det da MiFID undtager derivater herfra, f.eks. 

rapporteringsforpligtelsen. 

 

2.3.2.1.2 Kapitalkravsdirektiv (CRD) 

Kapitalkravsdirektivet består af to direktiver: Rdir. 2006/48/EF og Rdir. 2006/49/EF, 

og er bl.a. baseret på Basel komiteens43 anbefalinger (Basel II) jf. præamblens 

betragtning 37 i direktiv 2006/48/EF. Direktiv 2006/48/EF fastsætter regler for 

beregningen af minimumskapitalkravet for kreditrisiko, herunder modpartsrisiko44, og 

direktiv 2006/49/EF fastsætter beregningen af minimumskapitaldækning for 

medkontrahents risiko, jf. artikel 40 i direktiv 2006/49/EF.  

 
Direktiv 2006/48/EF fastsætter bestemmelser for adgangen til at udøve virksomhed 

som et kreditinstitut jf. artikel 1(1), hvorfor det finder anvendelse på banker, der 

modtager indlån eller yder kredit for egen regning jf. artikel 4 (1a).  I henhold til 

direktivets artikel 78(2) jf. artikel 76, om Minimums egenkapitalkrav for kreditrisici 

fastsætter direktivets Bilag III: ”Behandling af modpartsrisiko ved derivater…” og 

omhandler bl.a. opgørelsesmetode af modpartsrisikoen jf. del 3-6, fastsætter 

modpartsmultiplikatorer på baggrund af underliggende aktivsegment jf. del 4, desuden 

                                                        
43 The Basel Committee provides a forum for regular cooperation on banking supervisory matters. Its 
objective is to enhance understanding of key supervisory issues and improve the quality of banking 
supervision worldwide.  
44 Nærmere behandlet i kapitel 3 
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fastsættes, hvorledes og i hvilken grad Netting aftaler kan nedbringe denne 

multiplikator, jf. del 7. Direktiv 2006/49/EF fastlægger jf. artikel 1(1) kapitalkravene til 

kreditinstitutter og bilag II fastsætter, i medfør af artikel 17 (1a), ”Beregning af 

kapitalkrav til afviklings og modpartsrisiko”, hvori 5(1) bl.a. bestemmer, at institutter 

skal have kapitaldækning for modpartsrisiko, der skyldes handel af OTC-derivater.     

 
Kapitalkravsdirektiver regulerer således ikke direkte derivatmarkedet, men har 

alligevel en betydning herfor, ved at markedsdeltagernes kapitalgrundlag påvirkes af 

anvendelsen af derivater.  

 

2.3.2.2 ET-markedet 

Regulerede markeder er omfattet af MiFID jf. artikel 1(1) og defineret jf. artikel 4(14) og 

i af ”Oversigt over regulerede markeder…”45 der er udarbejdet med hjemmel i Artikel 47, 

fremgår også utallige derivatbørser.   

 
MiFID indeholder omfattende rapporteringsforpligtelser i forbindelse med handel af 

finansielle instrumenter på regulerede markeder jf. artikel 45, men derivater er pt. ikke 

omfattet af disse forpligtelser. ET handlede derivater er dog altid underlagt reglerne på 

det regulerede marked, det er optaget til handel på. Disse regelsæt kan omfatte 

forpligtelser, der er mere vidtrækkende end MiFID og flere regulerede markeder 

offentliggør transaktions detaljer for derivathandler så snart disse indgås.46   

 
Den eneste reguleringsmæssige rapporteringspligt derivater pt. er omfattet af, er 

transaktionsrapporteringspligten til den kompetente myndighed47 jf. artikel 25 (3). 

Denne pligt påhviler det investeringsselskaber at foretage, men omfatter kun derivater, 

der er optaget til handel på et reguleret marked. 

 

2.3.2.3 OTC-markedet 

OTC derivater er i vidt omfang ureguleret fra lovgivers side, men derimod eksisterer 

omfattende standardiseret privatretligt aftalegrundlag. Historisk set er OTC derivater 

handlet via enkeltstående aftaler, for hver transaktion.48 Men dette ændrede sig i 1985 

                                                        
45 European Commission (2009/C-158/03) 
46 NYSE EURONEXT (2010) punkt 4503/3 
47 I Danmark er den kompetente myndighed: Finanstilsynet.  
48 Frandsen (2010) s. 66 
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da organisationen International Swaps and derivatives Association(herefter ISDA) 

opstod, som et svar på en stigende efterspørgsel på standard dokumentation, grundet 

udbredelsen af derivater jf. figur 2.3.49 ISDA, er i dag en af verdens største 

organisationer indenfor “financial trade” målt på antal medlemskaber og har i dag over 

820 medlemmer fra 57 lande.50  

 
ISDA udgav i 1987 sin første Master Agreement og det er senere blevet til en 1992 

udgave og senest en 2002 udgave. Master Agreement er en rammeaftale der kan omfatte 

alle derivater indgået mellem to parter, og består af en hovedaftale og et bilag 

(Schedule). Rammeaftalen fastslår de vilkår parterne er omfattet af og findes kun i en 

statisk form, således at det ikke er muligt at foretage ændringer i denne. I Schedule kan 

parterne derimod aftale individuelle vilkår, korrigere de i hovedaftalen fastsatte vilkår 

osv.51 Hver af transaktionerne foretaget under rammeaftalen, skal bekræftes og dette 

sker via såkaldte Confirmations, der henviser til den specifikke rammeaftale som 

transaktionen er underlagt, og derudover angiver de økonomiske betingelser der gælder 

for transaktionen, samt eventuelle fravigelser fra rammeaftalen, der skal gælde for 

netop denne transaktion. Rammeaftalen er udarbejdet, så denne kan anvendes på flere 

instrument typer og aktivsegmenter, derfor har ISDA udarbejdet Definitions booklets for 

hver aktivtype, der indeholder beskrivelser af diverse udtryk anvendt i Confirmations, 

afhængigt af derivatet i den enkelte handel vælges den relevante Definitions booklet til at 

indgå i aftalegrundlaget.52 Til aftalegrundlaget hører også et Credit Support Annex, der 

kan anvendes i forbindelse med en eventuel sikkerhedsstillelse.53 

 
Et af de vigtigste elementer ved ISDAs aftalegrundlag og arkitekturen i de forskellige 

dele heraf, er, at alle disse del elementer, samt alle transaktioner under rammeaftalen, 

udgør én samlet aftale, jf. ISDA Master Agreement, paragraf 1(c).54 ISDAs aftalegrundlag 

har anerkendt status som ”tried and tested”, indebærende, at det i vidt omfang har været 

prøvet ved domstolene.  

 

 

                                                        
49 Das (2004b) s. 1506 
50 www.isda.org  – about ISDA 
51 Frandsen (2010) s. 67 
52 ISDA (1992) s. 20 
53 Nærmere herom under afsnit 3.3.3 
54 Das (2004b) s. 1512 

http://www.isda.org/
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2.3.3 Derivatmarkedets struktur  

Derivatmarkedets to markedstyper differentierer meget i struktur, karakteristika, 

anvendelse og størrelse. Som det også fremgår af figur 2.3 er OTC-markedet, ud fra den 

samlede pålydende værdi af de udestående kontrakter, et betydeligt større marked end 

ET-markedet. De to undermarkeder er tidligere blevet anset for at være 

konkurrerende55, men udviklingen har vist at disse to markeder nærmere må betragtes 

som komplementære.56 Dette skyldes at handler indgået på OTC markedet, ofte 

afdækkes gennem de børshandlede derivater.57 De to markederne kan yderligere 

betragtes som komplementære, idet den ene markedstypes fordele er den anden 

markedstypes ulempe og vice versa jf. nedenfor 

 

2.3.3.1 Karakteristika for markedstyperne  

ET-markedet er karakteriseret ved, at derivaterne handles på regulerede markeds-

pladser, hvor ordre matches i markedspladsens elektroniske system.58 OTC-markeds-

strukturen, er derimod karakteriseret ved at handlerne indgås og forhandles bilateralt 

mellem parterne, dette sker ofte telefonisk eller via elektroniske systemer og er således 

et virtuelt marked, da intet centralt marked eksisterer. Strukturen af derivaterne der 

handles på markederne adskiller sig også betydeligt, ved at derivater på ET-markedet er 

”Plain Vanilla” og således standardiserede ved at der f.eks. findes generelle 

kontraktbetingelser. Eksempler på sådanne betingelser kan være derivatets løbetid, 

underliggende aktiv og pålydende værdi.59  

 
OTC derivater tilbyder derimod en høj grad af fleksibilitet til at konstruere det enkelte 

derivat på individuelt basis, således at det specifikt matcher den eksponering der søges 

afdækket og basisrisikoen dermed elimineres. De ældre generationer af OTC-derivater 

har en højere grad af standardisering, såvel af vilkår, som af selve instrumentet og dette 

medfører en lavere kompleksitet end de efterfølgende generationer. Fordelen ved 

standardisering på ET-markedet er, at det er nemmere at finde en handelsmodpart til 

kontrakten og derfor eksisterer en højere grad af likviditet i dette marked. For OTC-

markedet er dette derimod ikke tilfældet, hvilket betyder at der her er en lavere grad af 

                                                        
55 Plesner & Norup (1996a) s. 5 
56 Plesner & Norup (1996a) s. 6 
57 Das (2004a) s. 29 
58 Das (2004a) s. 82 
59 Das (2004a) s. 29 
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likviditet. ET-markedet er præget af en højere gennemsigtighed end OTC-markedet, 

dette skyldes, at de regulerede markeder, hvorpå derivater handles, ofte i deres regelsæt 

fastsætter en offentliggørelsespligt for alle handler. OTC-handler er ikke omfattet af en 

rapporteringspligt ved indgåelse af kontakter, og da handler indgås bilateralt vil disse 

oftest ikke offentliggøres, indebærende at markedet er uigennemsigtigt.  

 
 Figur 2.4 – Sammenfatning af karakteristika mellem ET og OTC markedet1 

Karakteristika ET–markedet OTC-markedet 

Indgåelse af handel Automatisk via ordresystem  Bilateralt 

Instrumenter Standardiserede og likvide Alle 

Kontraktbetingelser Standardiseret Individualiseret  

Likviditet Højere Lavere  

Gennemsigtighed Højere Lavere 

Størrelse Lille Stort 
 1    Figuren illustrerer de karakteristika der betegner derivatmarkedet og angiver hvad disse  
               karakteristika er for de to undermarkeder: OTC- og ET-markedet.  

 

2.4 Delkonklusion 

Derivater er finansielle instrumenter, hvis værdi afledes af et underliggende aktiv og kan 

inddeles efter underliggende aktiv, hvor rente segmentet er langt det største, eller 

instrumenttype, hvoraf Forwards og Swaps er dominerende. Et derivat indebærer 

udskillelsen af risiko og kan derfor anvendes til at afdække eller påtage sig risiko. 

Værdien af et derivat er på indgåelsestidspunktet nul, hvorfor overførsel af risiko kan 

ske uden en umiddelbar betalingsforpligtelse. Derivater har typisk en høj pålydende 

værdi, men den faktiske værdi er bestemt af de markedsudsving, der sker i det 

underliggende aktiv. De primære handlere af derivater er de store investeringsbanker, 

og der er en meget høj koncentration af markedsdeltagere. Det moderne derivat-

markedet opstod i 1972 og har indenfor især det sidste årti udviklet sig eksplosivt i 

størrelse. Markedet udgøres af ”Over-The-Counter” og ”Exchange Traded” markederne 

og er i vidt omfang uregulerede, men reguleres indirekte ved MiFID og kapitalkravs 

direktiverne, der regulerer markedsdeltagerne. Ved OTC kontrakter anvendes i vidt 

omfang et standard aftalegrundlag, udarbejdet af ISDA.  Markederne er pt. kendetegnede 

ved at have meget forskellige karakteristika, der bevirker at disse differentierer 

betydeligt i størrelse, instrumenttyper, anvendelse og struktur og kan pt. betragtes som 

komplementære, ET-markedet er dog signifikant mindre end OTC-markedet.  
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Kapitel 3 – Modpartsrisiko 

 
3.1 Indledning  

Derivattransaktioner, er som alle andre finansielle transaktioner, udsat for en risiko for 

misligholdelse, kendt som ”Default risk” eller Kredit risiko. Derivatmarkedet er 

forholdsvis ureguleret og har undergået en kraftig udvikling, særligt indenfor det sidste 

årti som undersøgt i kapitel 2. Dette har betydet modpartsrisikoen forbundet med 

derivat ligeledes er forøget og grundet den høje koncentration af markedsdeltagere har 

modpartsrisikoen nået et niveau, hvor myndigheder frygter at denne udgør en 

systemisk risiko. Dette kapitel vil undersøge modpartsrisikoen, samt de eksisterende 

muligheder for at imødegå denne, herunder i hvilket omfang modpartsrisiko er nedbragt 

under den eksisterende markedsstruktur, som beskrevet i kapitel 2.   

 

3.2 Definition og dekomponering af modpartsrisiko 

Modpartsrisiko er den risiko for tab, der skyldes misligholdelse fra aftalemodparten til 

transaktionen.  Misligholdelse indtræder, når der forekommer manglende opfyldelse af 

en forpligtelse under kontrakten60 og vil ofte består i manglende opfyldelse af 

betalingsforpligtelser pga. insolvens eller konkurs.61 

 

3.2.1 “Pre-settlement risk” og “Settlement risk” 

I forbindelse med en derivattransaktion opstår modpartsrisikoen pga. to typer af kredit 

eksponering mod handelsmodparten, ”Pre-Settlement risk” og en ”Settlement risk”, som 

illustreret i figur 3.1.  

 
    Figur 3.1 – Tidsmæssig illustration af risiko1  

 

 

 

 

 
 1    Figuren viser  hvornår i derivatets løbetid de to risikotyper forekommer.  

                                                        
60 Das (2004b) s. 1087 
61 Gregory (2010) s.16 

Indgåelse af 
derivathandel 

Afregning af 
derivathandel 

Tid 

”Settlement risiko” ”Pre-Settlement risiko” 
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Ved indgåelse af en derivatkontrakt bindes parterne i kontraktens løbetid. Løbetiden 

varierer afhængigt af instrumenttype og underliggende aktiv og kan være alt fra et par 

dage62 til mange år. Gennem løbetiden sker der en eksponering, afhængigt af 

markedsudviklingen i det underliggende aktiv. Denne eksponering er ”Pre-Settlement” 

risikoen og er risikoen for at lide et tab, hvis modparten misligholder kontrakten i 

tidsrummet mellem handlens indgåelse og udløb.63 Termineres derivatkontrakten64 vil 

et eventuelt tab bestå i en urealiseret gevinst, i så fald derivatet er ”In the Money” for 

ikke-misligholdende part. Denne risiko øges, jo længere løbetid derivatet har og jo større 

volatilitet der er i markedet for det underliggende aktiv. Til opgørelse af den løbende 

eksponering anvendes primært ”Mark to market”(MtM) metoden, der evaluere værdien 

af en åben position til dagsværdi, inklusiv de gevinster og tab der er forekommet siden 

sidste beregning.65 Denne værdi angiver den genplaceringsomkostning den misligholdte 

part har i forbindelse med at afdække sin eksponering på ny.66    

 
“Settlement” risikoen er risikoen for at modparten misligholder netop på tidspunktet 

hvor derivatet afregnes og ikke-misligholdende part uigenkaldeligt har leveret til 

misligholdende part uden kendskab til dette.67 Denne risiko kan reduceres betragteligt 

ved differenceafregning. Dette indebærer, at derivathandlen afregnes kontant i stedet 

for fysisk levering – således at det er differencen mellem det i kontrakten aftalte og 

markedsværdien der afregnes.68   

 

3.2.2 Systemisk risiko 

Systemisk risiko kan defineres som risikoen for, at konkursen af en markedsdeltager 

kan medføre en dominoeffekt i markedet og betyde konkurs for andre markeds-

deltagere, og dermed udgøre en fare for ”systemet”, stabiliteten af markedet.69 OTC-

markedet er præget af en høj koncentration af markedsdeltagere, der grundet den store 

volumen i markedet, må anses for at have omfattende eksponering mod hinanden, og 

konkursen af en markedsdeltager kan derfor potentielt have systemisk risiko.        

                                                        
62 Hvis løbetiden er mindre end to dage betragtes aftalen som en spotaftale 
63 Das (2004b) s.1088 
64 Automatic Early Termination ved misligholdelse, er standardvilkår i ISDA Master Agreement 
65 Das (2004b) s. 1068  
66 Gregory (2010) s. 23 
67 Das, (2004b) s.1088 
68 McDonald (2009) s. 38 
69 Gregory (2010) s. 8 
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3.3 Muligheder for imødegåelse af modpartsrisiko 

Den ovenstående beskrivelse af modpartsrisiko er gældende for alle derivat-

transaktioner uanset på hvilket marked derivaterne handles. Som det fremgår af figur 

2.3, er markedsværdien og dermed eksponeringen overfor modpartsrisiko af en 

betydelig størrelse og derfor søges denne risiko reduceret.  

Den enkleste måde hvorpå modpartsrisiko kan mindskes, er ved at undlade at indgå 

derivataftaler, og som nævnt tidligere, var det i det moderne derivatmarkeds tidlige 

dage kutyme kun at indgå derivat med modparter med en god rating. I dag eksisterer og 

anvendes grundlæggende fire muligheder for at reducere modpartsrisiko70:  

1. Bilaterale nettingaftaler,  

2. Anvendelse af Multilateral Netting/Central clearing,  

3. Bilateral sikkerhedsstillelse og  

4. Kreditderivater – ”Credit Default Swaps”.  

Eksponeringen kan nedbringes ved anvendelse af disse muligheder, men særligt i 

bilaterale aftaler vil modpartsrisikoen ikke være fuldt nedbragt, dermed vil der vis 

eksponering stadig bestå og vil benævnes residual risiko.  

 

3.3.1 Bilateral netting 

Netting kan anses for at være en form for aftalt modregning, idet det indebærer at flere 

fordringer én nettofordring.71 Bilateral netting kan enten foregå løbende, såkaldt 

”Payment” netting”, eller ved misligholdelse, kaldet ”Close-out” netting.  

 

3.3.1.1”Payment” netting 

”Payment” netting har til formål at reducere ”Settlement” risikoen ved at give parterne 

mulighed for at modregne i betalinger der; forfalder samme dag og er i samme valuta.72  

Denne type af netting indgår som et standard vilkår i ISDA Master Agreement 2002 jf. 

paragraf 2(C) og skal defineres som værende enten transaktionsspecifik eller gældende 

for alle transaktioner under ISDA’en jf. Schedule part 4(i).  

 

                                                        
70 ISDA (2010b) 
71 Rammeskow (2005) s. 4 
72 Wood (2007) s. 14 
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3.3.1.2 ”Close-out” netting 

”Close-out” netting, også kaldet slutafregning, er reguleret i Direktiv 2002/47/EF om 

aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse73 (herefter Collateral-direktivet), der bl.a. havde til 

formål at indføre ensartede slutafregningsregler.74 Slutafregning indebærer jf. artikel 

2(n,ii) at der foretages en opgørelse af parternes forpligtelser og at den part der skylder 

det største beløb, betaler nettosummen til modparten, som illustreret i figur 3.2.    

 
 Figur 3.2 – Eksempel på ”Close-out” netting1 

 

 1    Figuren illustrer hvorledes en aftale om ”Close-out” netting kan reducere A’s betalingsforpligtelse ’                 
           overfor B ved dennes konkurs.     

 

Slutafregning er betinget af at der indtræder en fyldestgørelsesgrund jf. artikel 2(n) og 

denne består iht. Artikel 2(l) i misligholdelse eller en anden, mellem parterne, aftalt 

begivenhed, der medfører ophævelse af aftalen. Artikel 7 bestemmer, at en aftale om 

slutafregning er gældende underordnet, at en part er i likvidation og herved opnås en 

retstilling der medfører at et konkursbo forhindres i at gribe ind i afviklingen og 

eventuelt foretage ”Cherry Picking”, hvilket indebærer at konkursboet afstår fra at 

indtræde i transaktioner der er tabsgivende og indtræder i gevinstgivende. 

Slutafregning har således til formål at reducere ”Pre-Settlement” risikoen. Slutafregning 

er defineret som værende en bestemmelse, der indgår i en aftale om finansiel 

sikkerhedsstillelse, eller en del af det aftalegrundlag en sådan aftale indgår i jf. artikel 

2(n). I henhold til artikel 1(5), finder direktivet kun anvendelse såfremt en aftale er 

indgået skriftligt. Slutafregning skal derfor aftales skriftligt mellem parterne for at have 

retsvirkning.    

                                                        
73 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel 
sikkerhedsstillelse    
74 Gürtler (2009) s. 44 
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ISDA Master Agreement, det mest udbredte aftalegrundlag for OTC derivattransaktioner, 

indeholder bestemmelser om ”Close-out” netting jf. paragraf 6 og er derfor som 

udgangspunkt altid aftalt mellem parterne til en sådan aftale og dækker dermed alle 

transaktioner, der foretages mellem parterne, idet Confirmations der indgås for alle 

transaktioner betragtes som en del af et samlet aftalegrundlag jf. paragraf 1 (c). Da 

”Close-out” netting giver parterne i aftalen en bedre retsstilling end de resterende 

kreditorer i et konkursbo, er retskraftigheden af en sådan aftale afgørende for betydning 

for efficiensen af denne. Derfor har ISDA indhentet ”legal opinions” i relation til ”Close-

out” netting aftalens retsgyldighed i forhold til den nationale konkurslovgivning, for pt. 

55 lande75.76   

 
”Close-out” netting er som nævnt ovenfor betinget af misligholdelse af aftalen. Hvis 

”Close-out” netting ønskes anvendt kræver dette at alle transaktioner under ISDA’en 

ophæves (Termination) jf. paragraf 6(a). Ophævelse af transaktionerne kan ske på to 

måder som parterne skal vælge i Schedule. Enten ved såkaldt ”Automatic Early 

Termination”, der indebærer at alle transaktioner ophæves så snart misligholdelse sker 

eller ved at give meddelelse om ophævelse med specifikation af misligholdelsesgrund, 

indenfor tyve dage efter misligholdelsens indtræden jf. paragraf 6(a).  

 
En aftale om ”Close-out” netting har således en stor potentiel betydning for parternes 

eksponering hvis en misligholdelse skulle indtræde som illustreret i figur 3.2, da 

Derivathandler A, i tilfælde af Derivathandler B’s konkurs, ville have en eksponering på 

8 mio. i stedet for de 4 mio. hvis en aftale om ”Close-out” netting er skriftligt indgået 

mellem parterne.   

 

3.3.2 Multilateral netting 

3.3.2.1 Retsgrundlag  

Retsgrundlaget for multilateral netting findes i direktiv 98/26/EF om endelig afregning i 

betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer77 (herefter Finality-direktivet).  

Multilateral netting betyder, at rettigheder og forpligtelser mellem flere end to parter 

                                                        
75 www.isda.org – opinions and legislation – netting opinions 
76 F.eks. i Danmark er legal opinion: Validity and enforceability under Danish law of close-out netting under 
the ISDA master agreement, afgivet af GorrissenFederspiel, seneste udgave af 10. Februar 2010 
77 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i 
betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer 

http://www.isda.org/
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omregnes til én nettofordring jf. Artikel 2(k). Dette er illustreret i figur 3.3 og betyder, at 

hver enkelt part kun modtager/betaler et enkelt beløb.  

 
 Figur 3.3 – Multilateral netting mellem tre parter1 

 Part A Part B Part C Nettofordring 

Part A - - 100 + 200 + 100 

Part B + 100 - - 50 + 50 

Part C - 200 + 50 - -150 
 1    Figuren viser  hvorledes parternes indbyrdes eksponering kan nedbringes til en  
      nettofordring.  

 
Formålet med Finality-direktivet er at forbedre sikkerheden i betalings-afviklings-

systemer gennem etablering af et fælles juridisk grundlag, idet bl.a. Lamfalussy-

rapporten78 fra 1990 identificerede en betydelig risiko bestående i differentierende 

retsstillinger under de deltagende landes konkurslovgivning, jf. betragtning (1) i 

direktivet. Finality-direktivet finder jf. artikel 1(a) anvendelse på systemer, der jf. artikel 

2(a) er et formelt arrangement mellem tre eller flere deltagere. Et system godkendes i 

den medlemsstat, hvis lovgivning systemet er underlagt og skal derefter anmeldes til 

kommissionen jf. artikel 2(a). Direktivet bestemmer at netting har retsvirkning og er 

bindende for tredjeparter, selv ved insolvensbehandling jf. artikel 3(1) når overførsels-

ordren er indgået i systemet, og sikrer således at afviklingen i netting systemet kan ske, 

selvom en deltager er under konkursbehandling. Desuden bestemmer artikel 3(2) at 

ingen lov, forskrift, regel eller praksis med hensyn til omstødelse, må medføre 

tilbageføring af netting.  I artikel 9(1) bestemmes endvidere at sikkerhedsstillelse til 

fordel for et betalingssystem ikke berøres af konkurs og kan anvendes til at 

fyldestgørelse af krav. Direktivet fastslår dermed den retlige gyldighed af anvendelsen af 

nettingaftaler og sikkerhedsstillelse i de af direktivet omfattede systemer og reducerer 

dermed risici, der tidligere stammede fra anvendelsen af nettingsystemer.79 Hensynet 

bag direktivets fravigelse af national konkurslovgivning er ikke at beskytte deltagerne i 

systemet, men derimod systemet selv.80 

 

 

 

                                                        
78 Lamfalussy (2000) 
79 Nielsen & Sterkel (1998) s. 47 
80 Andersen & Vinten (2008) s.74 
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3.3.2.2 Central Counterparty 

En Central Counterparty (CCP) er en finansiel institution, hvis formål er at indtræde som 

led mellem modparterne til en derivattransaktion, og dermed blive den direkte modpart 

overfor begge parter. Dette sker ved novation, idet den oprindelige kontrakt erstattes 

med en kontrakt hvori CCP’en optræder som modpart,81 som illustreret nedenfor i figur 

3.4. En CCP er et system som defineret i Finality-direktivet og udfører multilateral 

netting mellem deltagerne hos CCP’en. Fordi en CCP netop står imellem parterne i en 

transaktion, vil det kun være modpartsrisikoen forbundet med derivatet, der overføres 

til CCP’en82 – hermed elimineres både ”Pre-Settlement og ”Settlement” risikoen fra det 

oprindelige modpartsforhold.   

 
 Figur 3.4 – Modpartsrisikoeksponering Bilateral vs. Multilateral netting1 

 Bilateral netting Multilateral netting 

 

 1    Figuren illustrerer forskellen mellem bilateral og multilateral netting, ved at en CCP indtræder som  
      kontraktmodpart.   

 
Der er tre forskellige muligheder for at cleare gennem CCP’en. Disse muligheder 

afhænger af en institutions ”deltagertype”. ”General Clearing Participant” (GCP) er en 

deltager i CCP’en, der kan afvikle betalinger fra egen bog, egne kunder og på tredje parts 

vegne. En ”Direct Clearing Participant” (DCP) er en deltager i CCP’en, der kun kan afvikle 

på egne og egne kunders vegne. ”Non-Clearing Participant” (NCP) er ikke en deltager i 

CCP’en, men denne skal afvikle via en GCP, der dermed overtager risikoen.83   

                                                        
81 Gregory (2010) s. 373 
82 Gregory (2010) s. 369 
83 EMCF (2009) s. 8 
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Ved at indtræde som modpart i alle transaktioner, garanterer CCP’en levering i alle 

kontrakter, idet levering stadig skal ske til en deltager, selvom den tidligere modpart er 

gået konkurs og CCP’en må bærer et tab som følge heraf. CCP’en påtager sig dermed, 

som nævnt, modpartsrisikoen og dermed risikoen for en deltagers konkurs.84 En CCP’s 

overlevelse afhænger af dennes evne til at absorbere konkurs af en eller flere deltagere, 

og dette afspejler sig bl.a. i at deltagere (afhængigt af type) stiller sikkerhed og deltager i 

en såkaldt ”Reserve fund”.85 En CCP kræver to typer af margin, en ”Initial Margin” og en 

”Variation Margin”. ”Initial Margin” stilles ved indgåelse af hver transaktion, beholdes i 

derivatets løbetid og tilbageleveres ved udløb korrigeret for tab/gevinst. ”Variation 

Margin” består i daglig afregning af det urealiserede tab eller gevinsten, som 

transaktionen ville give, hvis afvikling var samme dag.86 Begge marginer genberegnes 

dagligt og findes sikkerhedsstillelsen utilstrækkelig, kan dette medføre kald på ekstra 

sikkerhed – såkaldt ”Intraday” Margin calls. Endvidere gælder såkaldt ”Loss 

Mutualisation” der indebærer, at et eventuelt tab der ikke dækkes af den stillede 

sikkerhed eller af ”reserve Fund”, skal bæres af og mellem deltagerne.87   

 

3.3.3 Bilateral Sikkerhedsstillelse 

Parterne til en bilateral derivatkontrakt kan udover netting også anvende sikkerheds-

stillelse som en måde at reducere modpartsrisiko forbundet med transaktionen.  

 

3.3.3.1 Retsgrundlag 

Denne mulighed har hjemmel i Collateral-direktivet der bl.a. har til formål at skabe et 

fælles regelgrundlag for grænseoverskridende sikkerhedsstillelse, jf. indledende 

betragtning 3 og for at forbedre den retlige sikkerhed af en sådan aftale overfor national 

insolvenslovgivning jf. indledende betragtning 5. Collateral-direktivet finder jf. artikel 

1(1) anvendelse for aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse der i henhold til artikel 2(1a) 

er defineret som en aftale om overdragelse af ejendomsret eller en aftale om 

pantsætning. Sikkerhedsstillelsen skal være skriftligt aftalt og stillet, for at direktivet 

finder anvendelse jf. artikel 1(5).  Sikkerhedsstillelsen skal bestå af kontakter eller 

finansielle instrumenter jf. artikel 1(4a). I henhold til artikel 4(1) om pantsætning og 

                                                        
84 Pirrong (2008-2009) s. 46  
85 Gregory (2010) s. 375 
86 EMCF (2009) s. 19 
87 Gregory (2010) s. 377 
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artikel 6(1) om overdragelse til eje, skal en aftale om sikkerhedsstillelse have virkning 

som de i aftalen fastsatte vilkår, når en fyldestgørelsesgrund indtræffer. Anvendelse af 

sikkerhedsstillelsen er således betinget af fyldestgørelsesgrund, der jf. artikel 2(1l) 

består i misligholdelse, eller en anden mellem parterne aftalt grund.      

 

3.3.3.2 Aftalegrundlag  

ISDA har udarbejdet en standard aftale til brug ved indgåelse af en aftale om finansiel 

sikkerhedsstillelse. Denne kaldes et Credit Support Annex (herefter CSA) og er et tillæg til 

Master Agreement og indgår således i det samlede aftalegrundlag. Dette indebærer bl.a. 

at CSA’en er underlagt samme bestemmelser for misligholdelse som aftalt i Master 

Agreement, som gennemgået ovenfor under afsnit: 2.3.2.3. CSA’en består af en statisk del 

og en del, CSA paragraf 11 – ”Elections and variables”, hvori parterne bl.a. skal vælge: om 

aftale skal være bilateral eller unilateral, hvad sikkerhedsstillelsen kan bestå af, 

parametre for hvornår og hvor meget sikkerhed der skal stilles (bl.a.”Independent 

Amount”, ”Threshold” og” Minimum Transfer”) og fastsættelse af tidsmæssige aspekter 

af sikkerhedsstillelsen. Et tidsmæssigt aspekt af stor betydning for parterne, er 

frekvensen for kald på sikkerhedsstillelse – såkaldte ”Margin Calls”. 

 

Der eksisterer to typer af sikkerhedsstillelse, en initial (”Independent Amount”)og en 

varierende (”Variation Margin”). ”Independent Amount” er en initial sikkerhedsstillelse, 

der er uafhængig af efterfølgende løbende sikkerhedsstillelse. Denne sikkerhed stilles 

når handlen indgås og beholdes i derivatets løbetid.88 ”Variation Margin” er den løbende 

sikkerhedsstillelse mellem parterne og anvendes til at dække fluktuationer i markedet. 

”Variation Margin” er styret af parametre for hvornår og hvor meget sikkerhed der skal 

stilles. ”Threshold” angiver den eksponering der skal være før sikkerhedsstillelse vil 

blive krævet og angiver dermed den uafdækkede eksponering.89 Det er kun den del af 

eksponeringen udover denne grænse der stilles sikkerhed for. Er ”Threshold” angivet til 

nul, betyder dette at hele eksponeringen er afdækket, og vice versa hvis angivet til 

uendeligt. ”Minimum Transfer” angiver det beløb der minimum skal udveksles ved 

                                                        
88 Davenport (2003) s. 13 
89 Gregory (2010) s. 113 
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overførsel af sikkerhed. Dette beløb vil sjældent svare til den nøjagtige eksponering, 

hvorfor eksponering altid afrundes til ”Minimum Transfer Amount”.90    

 Figur 3.5 – Eksempel på ”Margin Call” ud fra aftalte parametre1 

”Variation Margin” Parameter  Derivathandler A Derivathandler B 

Aftalt ”Threshold” 10 mio. 12 mio. 

Aftalt ”Min. Transfer Amount” 1 mio. 1 mio. 

Markedsværdi (MtM) - 14,5 mio. + 14,5 mio. 

Margin Call - 5 mio. + 5 mio. 

 1    Figuren  viser hvordan aftalte ”Variation Margin” parametre i en CSA, mellem to modparter  
      til en derivattransaktion, kan medføre et ”Margin Call”. 

 
I figur 3.5 er dagsværdien (MtM) af eksponeringen i Derivathandlers B favør, da 

derivatet er 14,5 mio. ”In the Money” for denne. Ud fra angivne ”Threshold” vil B have 

krav på sikkerhedsstillelse for eksponeringen fratrukket ”Threshold”, altså 4,5 mio. Hvis 

det antages at parterne har aftalt oprunding vil B således have et krav på 

sikkerhedsstillelse fra A på 5 mio.  

 
Idet en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse giver parterne til en aftale, en bedre 

retsstillingen en de andre kreditorer i et konkursbo, er retskraftigheden af en sådan 

aftale afgørende for betydning for efficiensen af denne. Derfor har ISDA, som ved 

”Bilateral netting”, indhentet ”legal opinions” i relation til CSA aftalens retsgyldighed i 

forhold til den nationale konkurslovgivning, for pt. 45 lande91. Bilateral 

sikkerhedsstillelse, igennem indgåelse af en aftale om sikkerhedsstillelse, kan have stor 

betydning for modpartsrisiko. Ved misligholdelse fra en modpart vil sikkerhedshaver 

kunne anvende stillet sikkerhed til at dække et eventuelt tab, i så fald at derivatet er ”In 

the Money” for denne og dermed nedbringe ”Pre-Settlement” risikoen. 

 

3.3.4 Credit Default Swaps 

En Credit Default Swap (CDS) er kendetegnet ved, at det underliggende aktiv er 

kreditrisikoen af et selskab, der ikke er modpart til aftalen.92 En CDS er således 

karakteriseret ved at dette isolerer en specifik kreditrisiko for et selskab, såkaldt 

                                                        
90 Davenport (2003) s. 15 
91 www.isda.org – opinions and legislation – Collateral opinions 
92 Das (2005) s. 6  

http://www.isda.org/
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”Reference Entity” og har en struktur bestående i, at parten der ønsker afdækning af 

risiko, ”Protection Buyer”, løbende betaler en præmie til ”Protection Seller”, der hvis 

”Reference Entity” går konkurs skal betale et aftalt beløb til ”Protection Byer”.93 En CDS 

vil således kunne anvendes til at afdække modpartsrisiko i relation til andre indgåede 

derivatkontrakter, men afdækker dog ikke den modpartsrisiko, der består i at en part til 

en CDS går konkurs.  

 

3.4 Struktur for imødegåelser af modpartsrisiko 

Hvordan afviklingen, også kaldet clearingen, af en derivattransaktion foregår, har stor 

betydning for reduktion af modpartsrisikoen, som gennemgået ovenfor, er meget 

forskellig under de to markedsstrukturer beskrevet under afsnit 2.3.3 og som skitseret i 

figur 3.6, og har derfor stor betydning for eksponeringen og residual risiko. 

 
 Figur 3.6 – Afviklingskarakteristika for de to markedsstrukturer1 

Karakteristika ET–markedet OTC-markedet  

Clearing Centralt  Bilateralt 

Modpart CCP Oprindelig 

Netting Multilateralt Bilateralt 

Sikkerhedsstillelse 
Ens for alle indenfor 
samme deltagertype 

Bilateralt 

Residual 
modpartsrisiko 

Elimineret ved 
anvendelse af CCP 

Eksistere hvor 
Eksponeringen er > 0 

Systemisk risiko 
Koncentreret om 
CCP 

Koncentreret mellem 
de største deltagere 

 1 Tabellen angiver de karakteristika der betegner strukturen for imødegåelse af modparts- 
                    risiko, og angiver disse er for de to undermarkeder: OTC- og ET-markedet.  

 

3.4.1 Clearing på ET-markedet 

På ET-markedet anvendes multilateral netting til reducering af modpartsrisiko. I en 

derivattransaktion vil det regulerede marked, hvorpå derivatet handles, typisk indgå 

som den direkte modpart i transaktionen og dermed varetage afviklingen via en 

                                                        
93 Das (2005) s. 28-29 
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tilknyttet CCP der foretager Multilateral netting.94 Modpartsrisikoen på dette marked 

består derfor kun i risikoen for at den Regulerede Markedsplads/CCP’en går konkurs. 

 

3.4.2 Clearing på OTC-markedet 

På OTC-markedet eksisterer der flere muligheder for at reducere modpartsrisiko – 

Bilateral Netting, Bilateral sikkerhedsstillelse og anvendelsen af en CCP. Parterne til en 

derivattransaktion kan således vælge mellem at anvende bilateral eller central afvikling. 

Ved bilateral clearing, vil parterne kunne indgå aftale om ”Close-out” netting og/eller 

aftale om sikkerhedsstillelse, for dermed at reducere deres eksponering.  

 
”Notional Amount” angiver derivatets pålydende værdi, men denne værdi er ikke udtryk 

for den faktiske eksponering forbundet med derivatet. Et mere præcist billede af den 

faktiske risikooverførsel, der sker på derivatmarkedet, er udtrykt ved Gross Market 

Value95 (GMV), idet denne angiver værdien af alle derivater ud fra genanskaffelses-

værdien.96 ”Gross Credit Exposure” (GCE) er værdien af ”Gross Market Value” (GMV), 

korrigeret for retsgyldige bilaterale nettingaftaler og udtrykker således markeds-

værdien af åbne derivattransaktioner efter netting.  

 Figur 3.7 – Udviklingen i GMV og GCE1 

 
 1    Figuren viser udviklingen i Gross Market Value og Gross Credit Exposure over ti år og    
                illustrer forskellen mellem den samlede markedsværdi efter bilaterale netting aftaler. 
      Kilde: BIS (2000-2010) 

                                                        
94 Gregory (2010) s.14  
95 Denne værdi anses stadig for at være en ”netto” værdi, da den ikke tage højde for Netting aftaler. 
96 BIS (2000-2010), note til “statistical annex” 
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Anvendelsen af netting og sikkerhedsstillelse er illustreret i figur 3.7 og som det fremgår 

heraf, har bilateral netting stor betydning for reducering af eksponeringen, ifølge 

seneste undersøgelse fra BIS97 er eksponeringen ultimo 2009, reduceret fra USD 21.583 

mia. til USD 3.520 mia. pga. af anvendelsen af ”Close-out” nettingaftaler.    

 
Anvendelse af aftale om sikkerhedsstillelse kan yderligere begrænse eksponeringen, 

som illustreret i figur 3.8. I henhold til ISDA seneste undersøgelse af sikkerhedsstillelse98 

var der ultimo 2009 indgået 171.869 aftale om finansiel sikkerhedsstillelse, hvoraf 92 % 

er en ISDA standard, med en samlet sum af sikkerhedsstillelse på USD 3.151 mia.  

 
 Figur 3.8 – Udviklingen i GCE og Eksponeringen over ti år1 

 
 1    Figuren viser udviklingen i Gross Credit Exposure og eksponeringen over ti år og  
                   illustrer betydningen af bilaterale aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse . Kilde: BIS      
                  (2000-2010), ISDA (2010c)  

 
Dette reducerer eksponeringen yderligere, således at markedsværdien af åbne derivat-

kontrakter, korrigeret for aftaler om bilateral netting og bilateral sikkerhedsstillelse 

ultimo 2009, var på USD 368 mia.. Dette må betragtes som en betydelig reduktion set i 

forhold til en pålydende værdi på USD 683.725 mia. og en markedsværdi på USD 21.583 

mia.. 

 
Visse underliggende aktiv segmenter på OTC-markedet har karakteristika der mulig- 

eller nødvendiggør, anvendelse af central clearing. Central clearing vil typisk anvendes 

                                                        
97 BIS (2010) 
98 ISDA (2010c) 
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for derivat hvor en særlig risiko eksisterer - som ved ”Cross-Currency” valuta derivater, 

hvor modenheden i markedssegmentet muliggør tilstrækkelig standardisering af 

derivatet - som ved ”Interest Rate Swaps”, et rente derivat eller hvor underliggende 

aktiv i sig selv udgår en særlig risiko – som ved ”Credit default Swaps”.  

 

3.4.2.1 Valutaderivater 

Valutaderivater udgør det andet største segment af derivater handlet OTC, som 

illustreret i figur 2.1. Differenceafregning er ofte anvendt ved afvikling af derivat-

transaktion, som nævnt ovenfor. Men for derivater der indebærer udveksling af 

forskellige valuta, en FX (Cross-Currency) Swap, er dette ikke muligt, da der skal ske 

fysisk levering af valutaen. Dette betyder at ”Settlement” risikoen for denne type 

derivater svarer til den aftale hovedstol. Denne risiko omtales også som Herstatt risiko, 

pga af den tyske bank Bankhaus Herstatt, der i 1974 fik inddraget sin banklicens og 

beordret i likvidation. Tidligere på samme bankdag havde en modpart afregnet et 

derivat og overført DM til banken under forventning om at bliver afregnet i USD senere 

samme dag.   Men da alle betalinger fra Herstatt var blevet suspenderet pga. 

likvidationen, stod modparten med en fuld eksponering på den betalte valuta.99  

 
I 1997 etableredes Banken: Continuous Linked Settlement (CLS) på baggrund af initiativ 

fra både central banker, BIS og private banker og ejes i dag af verdens 70 største 

banker.100 CLS påbegyndte afvikling i 2002 og kan i dag afvikler derivater i sytten 

valutaer.101 Funktionen af CLS er som CCP mellem derivatparterne og foretager 

bruttoafvikling ud fra et princip om ”Payment v. Payment”, hvilket indebærer at betaling 

af valuta først sker når betaling fra begge parter er modtaget.102 Ifølge en undersøgelse 

fra maj 2008103 foretaget af ”Committee on Payment and Settlement Systems” (CCPS), en 

komite under BIS, står CLS for afviklingen af 55 % af transaktioner på OTC FX markedet.  

Størstedelen af OTC-markedet for FX derivater afvikles således via en CCP.   

 

 

 

                                                        
99 Sørensen (2008) s. 12 
100 CLS Group Holdings AG, List of shareholders 
101 www.cls-group.com  
102 CPSS (2008) s. 30 
103 CPSS (2008) 

http://www.cls-group.com/
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3.4.2.2 Rentederivater   

Rentederivater udgør klart den største af OTC-markedet målt på ”Notional Amount” som 

illustreret i figur 2.1. Indenfor rente segmentet er derivatinstrumentet ”Interest Rate 

Swaps” (IRS) klart det største, som illustreret i figur 2.2, med en ”Notional Amount” på 

USD 349.236 mia. ultimo 2009. IRS markedet opstod i 1980 og er i dag et modent 

marked,104 betydende at der findes ”Vanilla” instrumenter der har en høj grad af 

standardisering og dermed er kvalificeret til afvikling via en CCP.    

 
Swapclear blev oprettet i 1999 og optræder som CCP for dette markedssegment og var 

indtil 2009, den eneste CCP der afviklede IRS.105 ISDA kontraktgrundlag for IRS er så 

standardiseret, at anvendelsen af dette er tilstrækkeligt til at kvalificere en IRS til 

Clearing.106 ”Notional Amount” for åbne rente kontrakter hos Swapclear var på USD 

215.478 mia. ultimo 2009107 – ca. 48 % af totale udestående ”Notional Amount” for 

rentederivater.  

 

3.4.2.3 Credit Default Swaps 

En CDS kan være særligt problematisk i forhold til modpartsrisiko, idet underliggende 

aktiv i sig selv er modpartsrisiko, mens en modpartsrisiko stadig består mellem 

parterne til aftalen. Denne eksistens af en flerhed af modpartsrisiko benævnes ”Double 

Default Risk”, og består i risikoen for at konkursen af en ”Protection Seller” pga. 

forbundethed kan udløse konkursen af ”Reference Entity”.108 Derfor betragtes CDS’er for 

at udgøre en systemisk risiko for markedet, særligt set i henhold til den høje 

koncentration af markedsdeltagere. CDS’er udgør, set i forhold til rente og 

valutaderivater, en relativ lille del af markedet. Men op til Krisen, var CDS’er det 

aktivsegment med den kraftigste vækst i markedsstørrelse – ultimo 2005 var ”Notional 

Amounts” på blot USD 13.908 mia. og 2 år senere, ultimo 2007, var denne værdi steget 

med over 400 % til USD 57.894 mia.109 Markedet, repræsenteret ved ISDA og 

Kommissionen har sammen søgt at forøge anvendelsen af Central Clearing for CDS’er, 

for at mindske denne risiko, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved at markedet i Letter of 

                                                        
104 European Commission (2009d) s. 29  
105 European Commission (2009d) s. 30  
106 http://www.idcg.com/idcg/aboutus.html  
107 http://www.lchclearnet.com/swaps/volumes/  
108 Gregory (2010) s. 218  
109 BIS (2008) 

http://www.idcg.com/idcg/aboutus.html
http://www.lchclearnet.com/swaps/volumes/
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Commitment110 overfor EU Kommissionen pr. 31. juli 2009, har forpligtet sig til CCP 

clearing af alle egnede CDS’er.   

 

3.5 Delkonklusion  

Ved derivattransaktioner er modparterne til aftalen udsat for risikoen for, at den anden 

part misligholder aftalen, oftest grundet konkurs og er dermed eksponeret for tab som 

følge heraf. Modpartsrisiko udgøres af ”Pre-Settlement risk” der består i den løbende 

eksponering opgjort til markedsværdi, og ved afregning – ”Settlement risk”. På grund af 

den høje koncentration af markedsdeltagere og deraf følgende indbyrdes eksponering, 

kan modpartrisiko potentielt udgøre en systemisk risiko, ved at konkursen af en 

deltager kan skabe en dominoeffekt. Modpartsrisiko kan reduceres ved anvendelse af 

netting, bilateralt eller multilateralt, bilateral sikkerhedsstillelse og anvendelsen af 

kreditderivater. Bilateral netting sker primært ved ”Close-out” netting som fastsat i ISDA 

Master Agreement og indebærer at to parter kan udligne deres forpligtelser inden 

endelig afregning, Collateral-direktivet er retsgrundlaget herfor. Multilateral netting 

foretages af en Central Counterparty (CCP) og indebærer at denne indtræder som 

modpart i alle derivater og foretager udligning af forpligtelser mellem flere end to 

parter, retsgrundlaget herfor er Finality-direktivet. Ved afvikling via en CCP elimineres 

modpartsrisikoen fordi CCP’en indtræder som modpart og opfylder en kontrakt, selvom 

den oprindelige modpart er gået konkurs. Bilateral netting vil ofte indebære, at der 

fortsat vil bestå en residual modpartsrisiko og derfor kan parterne supplere med en 

aftale om finansiel sikkerhedsstillelse, reguleret ved Collateral-direktivet, og dermed 

yderligere nedbringe eksponeringen ved løbende at kræve sikkerhed for ændringer i 

markedsværdien. Collateral og Finality direktiverne skaber et retsgrundlag, der 

indebærer at aftaler om netting og sikkerhedsstillelse er undtaget de almindelige 

konkursregler og derfor skal respekteres af et konkursbo. De to derivatmarkeder har en 

differentieret struktur hvad angår disse muligheder for reduktion af modpartsrisiko. På 

ET-markedet sker afvikling gennem en CCP, hvorimod OTC-markedet anvender hele 

viften af muligheder, hvilket betyder at en hvis residual risiko eksistere i dette marked.  

 

                                                        
110 ISDA (2010c) 
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Kapitel 4 – Krisen 
 

4.1 Indledning  

Krisen har betydet stor turbulens på derivatmarkederne, og høj volatilitet i 

markedsrisikoen og dermed også for modpartsrisiko der er forbundet med 

derivattransaktioner som undersøgt i kapitel 3. En af grundende hertil var bl.a. 

konkursen af Lehman Brothers Holding Inc. og Lehman Brothers Special Financing Inc. 

(herefter Lehman).  Lehmans konkurs må anses for at være et fortilfælde og af særlig 

betydning, idet Lehman er den største finansielle institution der er gået konkurs i de 

senere år. Konkursen udløste Krisens tredje og mest ekstreme stadie111. Andre store 

finansielle institutioner, som Bear Sterns og AIG112 har været tæt på konkurs, men 

overlevede pga. økonomiske redningsaktioner fra Federal Reserve Bank of New York, 

under autorisation af Kongressen og med støtte fra U.S. Treasury Department.113 

Lehman blev ikke reddet og indgav konkursbegæring for Holding selskabet d. 15. 

september 2008 og Special Financing d. 3. oktober 2008.114  Denne konkurs betød at 

”Over-The-Counter” markedets eksisterende tiltag for at imødegå modpartsrisiko som 

undersøgt i kapitel 3, blev prøvet, både funktionen af infrastrukturen, men også aftale-

grundlaget for derivattransaktioner. 

 

4.2 Modpartsrisiko under krisen 

Størrelsen af OTC-markedet målt på ”Notional Amounts” nåede sit højeste medio 2008 

med en værdi på USD 683.772,5 mia., se figur 4.1, efter 10 år med store årlige stigninger 

som illustreret i figur 2.3. Lehmans konkurs satte et brat stop for denne udvikling og 

værdien af ”Notional Amounts” faldt med over USD 135.000 mia. det efterfølgende 

halvår. Det samme gjorde sig ikke gældende for modpartsrisikoen, udtrykt ved ”Gross 

Market Value”, der på trods af reduceringen af den pålydende værdi, steg fra USD 20.353 

mia. til 32.375 mia. ultimo 2008, som illustreret i figur 4.1. For rentederivatet, IRS, blev 

GMV mere en fordoblet, selvom den pålydende værdi faldt. 

 

 

                                                        
111 BIS (2009a) s. 16 – graf II,1 
112 American Group International Inc. 
113 http://www.newyorkfed.org/aboutthefed/aig - Consequences of an AIG Failure   
114 Examiners Report, Lehman (2010) 

http://www.newyorkfed.org/aboutthefed/aig
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 Figur 4.1 – Udviklingen i pålydende værdi og GMV under Krisen1 

 
1  Figuren viser udviklingen af pålydende værdi set i forhold til markedsværdien. 

 Den pålydende værdi er angivet i 10 mia., mens Gross Market Value er udtrykt i  
 mia. for bedre at illustrere udviklingen. Kilde: BIS (2008-2009), ISDA (2010c)  

 

Som beskrevet i kapitel 3, anvendes der på OTC-markedet aftaler om Bilateral Netting og 

Sikkerhedsstillelse, der kan reducere modpartsrisikoen. Som illustreret i figur 4.2 betød 

bilaterale nettingaftaler alene, at modpartsrisiko, efter netting, udtrykt ved ”Gross Credit 

Exposure” ultimo 2008 steg med USD 1.300 mia. hvilket må betragtes som en yderst 

moderat stigning set i forhold til udviklingen i GMV. Bilaterale aftaler om sikkerheds-

stillelse betød desuden en yderligere reducering af modpartsrisiko, udtrykt ved den 

faktiske eksponering, idet GCE korrigeret for Aftaler om sikkerhedsstillelse faktisk betød 

at eksponeringen reduceredes fra USD 1.130 mia. ultimo 2007, til USD 598 mia. ultimo 

2008. GMV er faldet i løbet af 2009 og er nu tæt på samme niveau som før Lehmans 

konkurs i medio 2008, faldet i GMV bevirkede også at GCE reduceredes. Værdien af den 

samlede sikkerhedsstillelse i markedet, på baggrund af bilaterale aftaler om 

sikkerhedsstillelse, faldt fra USD 4.000 mia. ultimo 2008 til USD 3.200 mia., men dette 

fald skal ses som resultatet af faldet i GMV og den faktiske eksponering er nu med en 

værdi på UDS 368 mia. på laveste niveau nogensinde.115   

 

 

 

                                                        
115 ISDA (2010b), BIS (2009b), BIS (2010a) 
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 Figur 4.2 – Udviklingen i GMV, GCE og eksponering under Krisen1 

 
1  Figuren viser udviklingen af markedsværdien, GMV, set i forhold til brutto kredit-  
    eksponeringen og den residuale eksponering. Kilde: BIS (2008-2009), ISDA (2010c) 
  

 

4.3 Lehmans konkurs 

Lehman havde pr. 31. August 2008, derivater med en samlet ”Gross Market Value” på 

USD 22,2 mia., fordelt på 900.000 transaktioner og primært bestående af CDS, IRS og FX 

derivater.116 Lehman konkurs skyldtes ikke derivaterne, men grundet dennes store rolle 

som modpart i derivattransaktioner overførte Lehmans ved sin konkurs, risiko til 

markedet. På grund af Lehmans store beholdning af derivater, har dennes konkurs 

eksemplificeret visse problematikker og afprøvet efficiensen af den eksisterende 

clearings struktur og det bilaterale aftalegrundlag, der var grundlag for parternes 

transaktioner.  

 

4.3.1 Clearing 

Lehman havde OTC handlede IRS, CDS og FX derivater, der samlet havde en 

markedsværdi (MtM) på USD 16,03 mia.. Lehman var GCM hos SwapClear/ 

LCH.Clearnet, som fungerer som CCP for IRS på OTC-markedet, som nævnt i afsnit 

3.4.2.2. Lehmans medlemskab hos SwapClear indebar at Lehmans IRS’er, der var CCP 

egnede, blev afviklet igennem SwapClear. SwapClear afviklede succesfuldt Lehmans over 

66.000 IRS’er, der havde en samlet pålydende værdi af USD 9.000 mia.117 På grund af 

                                                        
116 Examiners Report, Lehman (2010) s. 573 
117LCH/Clearnet (2008) 
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Lehmans status som DCM, har Lehman stillet initial og variation margin, som 

gennemgået i kapitel 3, og afviklingen af alle transaktionerne i Swapclear skete under 

anvendelse af mindre end 50 % af den stillede sikkerhed, således at det ikke var 

nødvendigt med anvendelse af ”reserve fund”.       

 

Med hensyn til Lehmans FX derivater, blev transaktioner, med en pålydende værdi på 

over USD 150 mia. afviklet gennem CLS118, CCP for valutaderivater, se afsnit 3.4.2.1.  

Lehman var en NCM og clearing foregik derfor gennem Citibank, der var GCM. At 

Lehman ikke var direkte medlem af CLS, betød at Citibanks ”Variation Margin” også 

afhang af Lehmans transaktioner, derfor kaldte Citibank på sikkerhed op til flere gange i 

dagene efter konkursen, for at opretholde clearing i CLS og Citibank fik opsagt 

clearingaftale og efterfølgende tilbagetrukken denne op til flere gange i ugen efter 

konkursen.119 CLS satte d. 17. september 2008, rekord med over 800.000 handler, 

hvilket Lehmans var en stor del af.120 I forbindelse med Lehmans konkurs oplevedes 

også endnu et tilfælde af ”Herstatt risiko”, se afsnit 3.4.2.1. Den tyske Statsejede bank: 

KfW overførte i forbindelse med afviklingen af en ”Cross-Currency Swap”, USD 411 mio., 

til Lehman, samme dag som konkursbegæring blev indgivet.121 KfW havde ingen 

tilknytning til CLS og clearing skulle således ske bilateralt mellem parterne og 

resulterede i at KfW tabte det overførte beløb, svarende til ”Settlement risk”.         

 

En stor bekymring ved Lehmans konkurs omhandlede CDS’er. Det var bl.a. Lehmans 

centrale rolle som modpart til CDS transaktioner, idet Lehman i årerne op til konkursen 

lå i top 25 over banker med størst ”Notional Amount” i CDS’er,122 men også Lehmans 

rolle som ”Reference Entity”, se afsnit 3.4.2.3 der var årsag til bekymring. En konkurs 

ville medføre to umiddelbare problemer – det første bestående i at konkursen ville 

betyde misligholdelse og dermed oftest terminering af derivatkontrakter og det andet 

bestående i at Lehman ved konkurs ville udløse afregning af alle CDS’er, hvori denne var 

                                                        
118 CLS Group (2009), s. 16 
119 Examiners Report, Lehman (2010) s. 1288 
120 Sørensen (2008) s. 11 
121 Bloomberg (2008) 
122 OCC (2010) 
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”Reference Entity”, bl.a. manglen på oplysninger om mængden og størrelsen af CDS’er 

hvori Lehman var ”Reference Entity” skabte uro på markedet.123  

 

På grund af disse frygtede problemer i forbindelse med Lehmans konkurs, blev der 

dagen før konkursbegæringen afholdt en ”Risk Reduction - Special Trading Session”, 

hvilket indebar at modparter til derivater indenfor; kredit, rente, og valuta segmenterne 

kunne nette aftaler og evt. få arrangeret erstatningsaftaler.124 Desuden arrangerede 

ISDA en auktion d. 10. oktober 2008, blandt CDS modparter for at fastsætte ”Recovery 

Rate”. Denne blev fastsat til 8,625 %125 og udbetaling til ”Protection Buyer” kunne 

dermed ske.  

 

4.3.2 Aftalegrundlaget 

Det mest anvendte aftalegrundlag for derivattransaktioner er ISDAs standarder. Lehman 

anvendte disse aftaler ved derivattransaktioner og havde bl.a. indgået en ISDA 1992 

Master Agreement med ”The Metavante Corporation” (herefter Metavante). Lehman 

havde også indgået CSA’ere med 24 ud af de 25 største modparter, målt på antal 

transaktioner, dog var kun indgået CSA’ere for 15 af de 25 største modparter, målt på 

eksponering.126 Lehmans konkurs medførte at aftalegrundlagets bestemmelser vedr. 

misligholdelse og følger af denne, blev prøvet og visse problematikker i Master 

Agreement både 1992 og 2002 udgaven, samt CSA viste sig.  

 

4.3.2.1 Master agreement 

I relation til ISDAs Master Agreement bevirkede Lehmans konkurs, at der skete prøvelse 

af bestemmelser i aftale, både i markedet, men også ved en domstol. 

   

4.3.2.1.1 ”Early Termination Amount” 

I ISDA Master Agreement er tidlig nedlukning (Early Termination) pga. misligholdelse 

reguleret i paragraf 6, i både 1992 og 2002 udgaven. Ved misligholdelse skal ”Early 

Termination Amount” fastsættes, dette indebærer fastsættelsen af derivatets værdi på 

den bestemte ”Termination Date” til afregning eller netting mellem parterne til 

                                                        
123 BIS (2009) s. 27 
124 ISDA (2008b)  
125 Creditex (2008) 
126 Examiners Report, Lehman (2010) s. 575-576 
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aftalen.127 Metoden til fastsættelse af denne værdi er forskellig i de to udgaver af ISDAs 

Master Agreement, og anvendelsen af metoder indeholdt i 1992 udgaven har vist sig 

problematisk i forbindelse med Lehmans konkurs.  

 

I 1992 udgaven kan denne værdi bestemmes via to metoder, ved ”Loss” eller ved 

”Market Quotation” jf. paragraf 6(e). ”Loss” metoden indebærer at opgørelsen baseres 

på en parts egen kommercielle og rimelige vurdering af tab eller gevinst og eventuelle 

omkostninger ved både at afvikle og evt. erstatte derivatet, jf. paragraf 14. ”Market 

Quotation” metoden indebærer at opgørelsen baseres på priser, ”Quotations”, stillet af 

minimum tre såkaldte ”Reference Market-makers” jf. paragraf 14. En ”Reference Market-

maker” er de fire førende dealere indenfor det relevante marked jf. paragraf 14. Denne 

pris skal afspejle værdien af derivatet, hvis dette skulle erstattes på tidspunktet for 

”Termination Date”. ”Market Quotation” metoden fokuserer således mere på 

genanskaffelses omkostninger, frem for eventuelle tab ved afviklingen af derivatet som 

”Loss” metoden gør. ”Market Quotation” er den gældende metode, i så fald parterne ikke 

har fortaget et valg om opgørelsesmetode i Schedule jf. paragraf 6(e).  

 

I 2002 udgaven bestemmes ” Early Termination Amount” ud fra metoden kaldet ”Close-

out Amount” jf. paragraf 6(e),(i). ”Close-out Amount” defineres i paragraf 14, som 

værdien ved at erstatte derivatet, eller ved at sikre en tilsvarende økonomisk virkning. 

Metoden til fastsættelsen af denne værdi, kan betragtes som en blanding af de to 

metoder fra 1990 udgaven, idet denne bestemmes ud fra partens egen fastsættelse af 

værdien under anvendelse af rimelige og kommercielt ansvarlige procedurer for 

beregning. Disse procedurer kan bl.a. bestå i anvendelsen af ”Market Quotation”, eller 

andet relevant markeds date jf. paragraf 14, ”Close-out Amount” (i)-(iii) og (1)-(2).  

 

Lehmans konkurs indebar, at denne som modpart til en derivattransaktion misligholdte 

disse, og at ”Early Termination” dermed skete. Dette betød, at Lehman og modparterne 

til derivattransaktionerne, der blev lukket ned, skulle bestemme ”Early Termination 

Amount” for transaktionerne. For transaktioner dækket af en 2002 ISDA forløb dette 

forholdsvis uproblematisk grundet fleksibiliteten i ”Close-out Amount” metoden.128 For 

                                                        
127 Das (2004b) s. 1530 
128 Diskuteret af markedsdeltagere på seminar afholdt af Kromann Reumert og Plesner 
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modparter, hvis transaktioner var underlagt en 1992 ISDA og hvor ”Market Quotation” 

var valgt som opgørelsesmetode, opstod der problemer. På grund af volatilitet i 

markedet ovenpå Lehmans konkurs, kunne modparterne ikke få tilstrækkelige 

”Quotations” til at opfylde kravet om tre forskellige ”Reference Market-makers”129 og en 

”Early Termination Amount” kunne dermed ikke fastsættes jf. paragraf 14, 1992-

udgaven. 

 

Som løsning til denne problematik oprettede ISDA en Protokol kaldet ”Close-out Amount 

Protocol”. Denne protokol henvendte sig til parter, hvis derivattransaktioner var dækket 

af en 1992 ISDA, og tilslutning til denne indebar, at metoden til fastsættelse af ”Early 

Termination Amount” ændredes til ”Close-out Amount” metoden om indeholdt i 2002 

ISDA’en. Protokollen har ikke en endelig dato for tilslutning, således at parter med en 

1992 ISDA fortsat kan tilslutte sig denne.130                     

   

4.3.2.1.2 Metavante dommen131 

Faktum er at Lehmann d. 20. november 2007, indgår en ISDA 1992 aftale med 

Metavante Corporation.132 Parterne indgår d. 4. december 2007 en ”Confirmation” for en 

IRS, fixed-for-floating, med en pålydende værdi på USD 600 mio. og til udløb 1. februar 

2010.133 Transaktionen er underlagt ISDA aftalen og indebærer, at betaling af parterne 

som illustreret i figur 4.3. Derivatet er på tidspunktet for Lehmans konkurs, ”Out of the 

Money” for Metavante, grundet et stort fald i 3 mdr. UDS LIBOR fra midt 2008 til 

konkursen.134  Lehman indgiver d. 29. Maj 2009 begæring til ”US Bankruptcy Court” om 

at Metavante opfylder forpligtelser under den indgåede Confirmation. 

   

 

                                                        
129 ISDA (2009b)  
130www.isda.org – Closeout Amount Protocol 
131 UNITED STATES BANKRUPTCY COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK Case No. 08-13555(JMP), 
Case No. 08-01420(JMP)(SIPA), Adv. Case No. 09-01258 Adv. Case No. 08-01743, Adv. Case No. 09-01242, 
Case No. 09-14884-jmp - Ruling on a Motion by Lehman Brothers Special Financing Inc. to Compel 
Performance of Metavante Corporation’s Obligations under Open Derivatives Contracts (Issued by Judge 
Peck on September 15, 2009)  
132 Side 102, linje 17-20, 
133 Side 105-106 
134 http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/american-dollar/2008.aspx 

http://www.isda.org/
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 Figur 4.3 – Interest Rate Swap mellem Lehman og Metavante1 

 

 

 1 Figuren illustrer IRS’en indgået mellem Lehman og Metavante og det betalingsflow der skal  
  ske mellem parterne i under derivatets løbetid. Afregning sker hvert kvartal og vil bestå i 
  difference mellem 3,865% og 3 mdr. USD LIBOR, således at Metavente skal betale til Lehman,  
  hvis 3 mdr. USD LIBOR er lavere end den faste rente og dermed ”Out of the money”  

 

I henhold til aftalegrundlaget, ISDA 1992, paragraf 2(a)(i) er parterne forpligtet til at 

betale/levere som aftalt i ”Confirmation”, denne forpligtelse er dog betinget af at der 

ikke forelægger misligholdelse (”Event of Default”) jf. paragraf 2(a)(iii). Betalinger kan 

således tilbageholdes ved en modparts misligholdelse. I henhold til paragraf 6(a) har 

den ikke-misligholdende part en ret, men ikke en pligt, til at fastsætte en ”Early 

Termination Date”.135  

 

I “Title 11 of the United States Code” også kendt som Bankruptcy Code, §§ 560-561, 

findes undtagelser, såkaldte ”Safe Harbor” bestemmelser, til de fire hovedprincipper i 

amerikansk konkurslovgivning, Her fastlægges bl.a. beskyttelsen af en ikke-

misligholdende parts, kontraktuelle rettighed til at vælge om en Swap skal termineres, 

samt rettigheden til anvendelse af netting i forbindelse med terminering. ”Safe Harbor” 

beskytter dermed den mellem parterne indgåede kontrakt.   

 

Hverken ISDA paragraf 6(a) eller US Bankruptcy Code §§ 560-561, indeholder en frist 

for udnyttelsen af rettigheden til at undlade at terminere transaktionen. I henhold hertil 

påstår Metavante, at denne ikke indenfor for en bestemt frist skal fastsætte ”Early 

Termination”, samt at denne kan tilbageholde løbende betalinger til Lehman.  

                                                        
135 I Enron Australia v TXU Electricity [2003] NSWSC 1169 af 24. December 2003, fastslog domstolen at; 
ikke misligholdende part ikke havde pligt til at fastsætte ”Early Termination Date” 
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Domstolen fandt, at Metavante havde fortabt sin mulighed for anvendelse af ”Safe 

Harbor” rettighederne, med begrundelse i at Metavante ikke ”fairly contemporaneously” 

havde udnyttet sin rettighed til at terminere transaktionen og derfor blot var ”riding the 

market” uden at opfylde sine forpligtelser. Metavante dømtes til at opfylde sine 

betalingsforpligtelser overfor Lehman, der pr. maj 2009 udgjorde over USD 6. mio. 136 

Metavante ankede sagen, men d. 24. marts 2010 indgik parterne forlig, på betingelser, 

der var yderst favorable for Metavante.137  

 

Afgørelsen er særlig interessant i relation til ISDAs aftalegrundlag, da dommen betød at 

de særrettigheder en netting aftale, indeholdt i Master Agreement, giver parterne i 

forhold til et konkursbo, som gennemgået i afsnit 3.3.1.2 og som der er afgivet Legal 

opinions på, fortabes hvis ”Termination Date” ikke fastsættes indenfor en hvis frist af at 

misligholdelse sker. 

 

4.3.2.2 Credit Support Annex 

4.3.2.2.1 ”Margin Calls” 

Blandt Lehmans største derivatmodparter var JP Morgan med 53.000 transaktioner, og 

parterne havde indgået en standard ISDA Master Agreement og CSA.138 Som beskrevet 

under afsnit 3.3.3.2, indeholder en CSA fastsatte parametre der, hvis disse overskrides, 

kan betyde et ”Margin Call”. JP Morgan foretog d. 12. september 2008 et sådan ”Margin 

Call” til Lehman, på USD 5 mia. til sikkerhed for dennes eksponering i de 53.000 derivat 

transaktioner.139 Lehman var på dette tidspunkt i problemer likviditetsmæssigt, og dette 

”Margin Call” betød at Lehmans ”Liquidity Pool” blev reduceret til ca. USD 2 mia., da 

resten af det rapporterede beløb på USD 41 mia. var pantsat til sikkerhed hos modparter 

og der ikke faktisk kunne indgå i likviditetsbeholdningen.140 JP Morgans kald på 

sikkerhedsstillelse var således medvirkende til at Lehmans likviditet forværres i så stor 

grad, at denne ikke kunne opfylde sine løbende forpligtelser.       

 

 

                                                        
136 Side 111-112 
137 Allen & Overy (2010) 
138 Examiners Report, Lehman (2010) s. 1217 
139 Examiners Report, Lehman (2010) s. 1132 
140 Examiners Report, Lehman (2010) s. 9 
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4.3.2.2.2 Kreditvurdering 

Når en CSA indgås, vil dette indebære fastsættelsen af parametre som bl.a. ”Threshold” 

og ”Minimum Amount Transfer” som beskrevet under afsnit 3.3.3.2. ”Threshold” kan 

også betragtes som den kredit, ”Line of Credit”, en modpart tildeles i forbindelse med 

derivattransaktioner, idet der ikke stilles sikkerhed for alt under ”Threshold”. I 

forbindelse med kreditgivning tages ofte en virksomheds kreditvurdering, såkaldt 

rating, i betragtning, ved fastsættelse af parametrene i en CSA gøres disse ofte afhængig 

af ratingen.141 Parametrene sættes ofte således at jo bedre rating jo højere ”Threshold”, 

en praksis i markedet har været at fastsætte ”Threshold” til nul hvis modpart har en høj 

rating fra f.eks. Standard and Poor’s eller Moody’s, og at ”Threshold” ændres til 

uendeligt, hvis rating nedgraderes, således at sikkerhedsstillelse for al eksponering 

kræves.142 Dette er det ekstreme tilfælde og modifikationer heraf anvendes også. Af 

Lehman rapporten fremgår det bl.a., at Lehman forsøgte at skjule likviditets 

vanskeligheder overfor Rating Bureauerne, for at undgå en nedgradering, bl.a. fordi en 

sådan nedgradering ville udløse kald på (ekstra) sikkerhedsstillelse overfor 

derivatmodparter, og dette havde Lehman ikke likviditet til.143 Hvorledes parametrene i 

en CSA fastsættes kan således have stor betydning for modpartsrisikoen, men også for 

en modparts likviditet.           

 

4.4 Delkonklusion 

Derivatmarkedet toppede i størrelse medio 2008, men Lehmans konkurs i september 

2008, var et chok for markedet og betød en markant fald i størrelsen af markedet, målt 

på ”Notional Amount”. På trods heraf steg markedsværdien, udtrykt ved ”Gross Market 

Value”, markant som følge af en stor ustabilitet i markederne for de underliggende 

aktiver.  Markedsværdien, betragtet efter bilaterale netting aftaler - ”Gross Credit 

Exposure”, steg også ultimo 2008, grundet stigningen i markedsværdien, dog i yderst 

begrænset omfang set ift. markedsværdien. Ultimo 2009, var markedsstørrelsen tilbage 

til niveau som før Krisen, markedsværdien har stadig et øget niveau, men den faktiske 

eksponering, ”Gross Credit Exposure” korrigeret for bilaterale aftaler om finansiel 

sikkerhedsstillelse, der ultimo 2009 reduceret betydeligt og er på lavest niveau 

                                                        
141 Gregory (2010) s. 65 
142 Diskuteret af markedsdeltagere på seminar afholdt af Kromann Reumert og Plesner 
143 Examiners Report, Lehman (2010) s 1408-1418 
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nogensinde, hvilket vidner om at markedet har forøget anvendelsen af mulighederne for 

at imødegå modpartsrisiko, særligt aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse.  

 

Lehman var på tidspunktet for dennes konkurs modpart til ca. 900.000 derivat-

kontrakter, og dennes konkurs medførte dermed en prøvelse af den eksisterende 

struktur for imødegåelse af modpartsrisiko, men også af ISDA’s aftalegrundlag, Lehman 

var deltager i SwapClear og CLS og alle derivater afviklet igennem disse centrale 

modparter, afvikledes succesfuldt. Lehman havde også bilaterale aftaler, ikke omfattet af 

central afvikling og bl.a. den tyske bank KfW, led et omfattende tab. Lehman var både 

modpart og ”Reference Entity” i et uvist antal ”Credit Default Swap” og dette var en 

bekymring i markedet, da dennes konkurs potentiel, grundet omfanget af eksponeringen 

af modpartsrisiko, kunne udgøre en systemisk risiko for markedet. Markedet forestod 

selv etableringen af muligheder der betød at modparter til bilaterale aftaler kunne nette 

i eksponering og etablere erstatnings kontrakter, samt en fastsættelsen af ”Recovery 

Rate”. Lehman anvendte overvejende ISDA Master Agreement, og i visse tilfælde også 

CSA’en og bestemmelser herunder blev prøvet ved dennes konkurs. Metoden for 

fastsættelse af ”Early Termination Amount” i 1992 udgaven af aftalen, blev af markedet 

fundet uhensigtsmæssig hvilket medførte at ISDA oprettede en protokol der ændrede 

denne opgørelsesmetode. I Metavante dommen fandtes, at en manglede fastsættelse af 

”Early Termination Date” betød at Metavante fortabte beskyttelsen som ISDA normalt 

giver imod den almindelige konkurslovgivning. I relation til Credit Support Annex viste 

der sig problemer, i relation til at fastsættelse af parametre ud fra kreditvurdering samt 

kald på sikkerhed, kan have stor betydning for en modpart, særligt indenfor likviditet. 

Lehmans konkurs eksemplificerede således visse problemer i den eksisterende struktur, 

men at denne i visse henseender var effektiv.  
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Kapitel 5 – Reformen 
 

5.1 Indledning  

Krisen betød en markant stigning i markedsværdien, og dermed for modpartsrisikoen, 

men også eksemplificering af visse problematikker i relation til strukturen for 

imødegåelse af risiko, som behandlet i kapitel 4. Allerede inden Krisen var der fokus på 

eventuelle problematikker forbundet med OTC-derivatmarkedet og modpartsrisikoen 

der eksisterer på dette marked. I Lamfalussy rapporten144 fra år 2000, identificeredes 

OTC-markedet og funktionen af afvikling på dette marked, som en problematik særligt i 

perioder med høj markeds volatilitet. “The Committee of Wise Men” udtalte;    

 

“The proper functioning of securities clearing and settlement systems, 

especially that of the OTC derivatives markets should be a shared concern.”145 

Identifikationen af denne problematik af Lamfalussy komitéen, samt identifikationen af 

barrierer der hindrer effektiv grænseoverskridende afvikling i rapporten146 fra ”The 

Giovanni Group”147  har bl.a. dannet grundlag for vedtagelsen af Collateral-direktivet, 

behandlet i kapitel 3. Før krisen har der også været fokus på modpartsrisiko blandt de 

private deltagere på OTC-markedet. ”Counterparty Risk Management Policy Group II” 

består af topchefer fra de største investeringsbanker og udarbejdede i 2005 rapporten 

”Toward Greater Financial Stability: A Private Sector Perspective”, hvori udtaltes;  

 

“…in particular counterparty credit risk, is probably the single most important 

variable in determining whether and with what speed financial disturbances 

become financial shocks with potential systemic traits.”148 

 

                                                        
144 En komite nedsat af EU Rådet med det formål at styrke og fastlægge en proces for vedtagelse af den 
europæiske lovgivnings- og tilsynsramme i den finansielle sektor. På grundlag af gennemgangen af denne 
proces foreslår Kommissionen en række praktiske forbedringer med det formål at styrke EU's 
tilsynsmæssige rammer, navnlig i perioder med ustabile markeder.  
145 Lamfalussy (2000), s. 22 
146 Cross-Border Clearing and Settlement Arrangements in the European Union – November 2001 
147 The Giovannini Group is a group of financial market experts, under the chairmanship of Alberto 
Giovannini. The group advises the European Commission on financial market issues. Formed in 1996, it 
has focused its work on identifying inefficiencies in EU financial markets and proposing practical solutions 
to improve market integration. 
148 Policy Group II (2005) s. 7 
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På trods af at både regulator og markedet selv kendte til de potentielle farer ved OTC-

markedets struktur og afvikling, har tiltagene fra EU kommissionen og anbefalingerne 

fra markedet selv ikke været tilstrækkelige til at forebygge den udvikling af 

modpartsrisiko og de problemer der viste sig under Krisen som undersøgt i kapitel 4.  

 

Derivatmarkedet er globalt omspændende, og det har betydet at reguleringen af dette er 

blevet taget op i det internationale forum G20149, bestående af Finansministre og 

Centralbankdirektører fra 19 lande, samt EU. G20 medlemmerne forpligtede sig, på 

topmødet i Pittsburgh d. 24-25. september 2009, til at samarbejde om at forbedre OTC-

markedet150 og definerede denne forbedring som bestående i; 

 

Improving over-the-counter derivatives markets: All standardized OTC 

derivative contracts should be traded on exchanges or electronic trading 

platforms, where appropriate, and cleared through central counterparties by 

end-2012 at the latest. OTC derivative contracts should be reported to trade 

repositories. Non-centrally cleared contracts should be subject to higher 

capital requirements.151  

 

5.2 Reguleringsmæssige tiltag EU 

EU Kommissionen udsendte i juli 2009 en meddelelse vedr. ”Ensuring efficient, safe and 

sound derivatives markets”152 der med baggrund i ”Commission Staff Working Paper - 

Possible initiatives to enhance the resilience of OTC Derivatives Markets”153 skitserede 

muligheder for at styrke derivatmarkedet, i forbindelse hermed afholdtes en 

konsultation. I forlængelse heraf udsendte Kommissionen i oktober endnu en 

meddelelse, denne vedr. fremtidige tiltag - ”Ensuring efficient, safe and sound derivatives 

markets: Future policy actions”154 Kommissionen er nu i afsluttende fase af 

udarbejdelsen af reguleringstiltag, men mangler endelig afklaring på nogle punkter, 

                                                        
149 The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors was established in 1999 to 
bring together systemically important industrialized and developing economies to discuss key issues in 
the global economy 
150 The Pittsburgh Summit (2009) Preamble 17 
151 The Pittsburgh Summit (2009) Paragraph 13 
152 European Commission (2009a) 
153 European Commission (2009d) 
154 European Commission (2009c) 
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hvilket har ført til endnu en konsultation; ”Public Consultation on Derivatives and Market 

Infrastructure”155, der afsluttedes midt juli.    

 
I Kommissionens oktober meddelelse fastsattes fire områder for regulering,156 disse er:  
 

1. Yderligere standardisering af derivatkontrakter 

2. Anvendelse af transaktionsregistre 

3. Mere udbredt brug af centrale modpartsclearingcentraler (CCP) 

4. Mere udbredt brug af organiserede handelscentre.  

Disse fire områder kan inddeles i to kategorier: i) tiltag i relation til modpartsrisiko og 

ii) tiltag i relation til markedsgennemsigtighed. Kommissionen vil opnå de skitserede 

ændringer ved at indføre ny lovgivning bestående i et tiltag benævnt ”European Market 

Infrastructure Legislation”(EMIL), samt foretage en revision af gældende direktiver CRD 

og MiFID. Reguleringen af markedet præ og post reformen er illustreret i figur 5.1, 

 Figur 5.1 – Regulering gældende for OTC-markedet 

 

 

5.2.1. Tiltag vedr. modpartsrisiko 

Kommissionen peger på øget anvendelse af CCP afvikling, som det primære tiltag vedr. 

styring af modpartsrisiko. Kommissionen vil øge CCP afvikling ved at foreslå regulering 

indebærende157: 

a) obligatorisk anvendelse af CCP ved standard kontrakter, og  

b) krav om anvendelse af bilateral sikkerhedsstillelse, samt øgede kapitalkrav ved 

bilateral afvikling.   

                                                        
155 European Commission (2010) 
156 Langen (2010) s. 6 
157 European Commission (2009c) s. 4-7 
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Øget anvendelse af CCP’ere vil medføre, at disse vil få stor systematisk betydning og der 

eksistere pt. ikke fællesskabsretlige rammer for CCP’ere. Derfor vil Kommissionen 

indføre EMIL, om regulering af CCP aktiviteter, med henblik på at skabe sikkerhed, 

soliditet og god styring.158 Obligatorisk afvikling af standardkontrakter medtages også i 

EMIL, mens tiltag vedr. bilateral afvikling og sikkerhedsstillelse søges adresseret ved 

ændring af kapitalkravsdirektivet. 

 

5.2.1.1 European Market Infrastructure Legislation  

5.2.1.1.1 Standardisering – egnet til afvikling på CCP 

Anvendelse af CCP clearing forudsætter en vis standardisering af derivater. I 

Kommissionens seneste konsultation, defineres standardiserede kontrakter som 

kontrakter der er egnede til CCP clearing, herved forstået de kontrakter en CCP er i 

stand til at afvikle.159 Kommissionen forslår to tilgange, eller en kombination af disse, til 

fastlæggelse af hvilke kontrakter er egnet til afvikling via CCP, en ”Bottom-up” og en 

”Top-down” tilgang. 

 

“Bottom-up” tilgangen indebærer at en CCP selv fastsætter, hvilke kontrakter denne vil 

afvikle og indsender forslag herom til kompetente autoritet og efterfølgende European 

Securities and Markets Authority (ESMA)160.  ”Top-down” tilgangen indebærer, at ESMA 

definerer og fastsætter hvilke kontrakter potentielt skal være underlagt en forpligtelse 

til afvikling via CCP. 161 Kommissionen fastslår, at selve proceduren for fastsættelse af 

egnetheden til at omfattes af afviklingspligten, er vigtig for efficiensen af det regulative 

tiltag og foreslår følgende procedure: En CCP skal godkendes af den kompetente 

autoritet til at afvikle bestemt standardiserede derivater. Når denne har godkendt 

afvikling af de forslåede kontrakter, skal ESMA informeres herom. ESMA skal herefter 

beslutte om der for disse kontrakter, skal gælde en forpligtelse til afvikling via CCP. 

ESMA skal i forbindelse hermed afholde konsultationer, samt vurdere derivatkontrakten 

ud fra formålet om at reducere systematisk risiko. Kommissionen anslår at ESMA gives 

en frist på seks måneder, til at træffe beslutning, hvorefter beslutningen omgående skal 

                                                        
158 European Commission (2009c) s. 5 
159 European Commission (2010) s. 3 
160 ESMA er en del af European System of Financial Supervisors (ESFS), ansvarlig for ”micro-prudential 
supervision” som behandlet i reguleringsforslag, European Commission (2009b) 
161 European Commission (2010) s. 3 



56 

 

offentliggøres i et register over derivatkontrakter omfattet af afviklingspligt. Samtidig 

påpeger Kommissionen at samme register også bør indeholde derivatkontrakter, som 

ESMA vurdere bør omfattes af pligten, men som endnu ikke autoriseret til afvikling på 

en CCP.    

 

Med hensyn til selve afviklingsforpligtelsen, foreslår Kommissionen krav om at 

finansielle modparter der indgår derivatkontrakter, der fremgår af ESMAs register, skal 

afvikle disse via CCP’en, samt at de finansielle parter skal være deltager, enten DCP, eller 

GCP eller indgå aftale som en NCP, med en GCP om afvikling via relevante CCP, som 

defineret under afsnit 3.3.2.2.  

 

5.2.1.1.2 Regulering af CCP 

Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) og Technical Committee of the 

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) udarbejdet anbefalinger162 

vedr. opbygningen og funktionen af CCP. Disse har i et vist omfang skabt grundlag for en 

vis konvergens vedr. CCP, men disse anbefalinger har karakter af Soft law og er dermed 

ikke bindende. EMIL skal være reguleringsgrundlaget for CCP’ere er underlagt effektiv 

regulering og tilsyn og Kommissionen forventer det endelige forslag til EMIL fremsat 

medio september163 og formålet hermed er at en CCP skal fastholde modpartsrisikoen 

stammende fra markedet og ikke selv udgøre en systematisk risiko.164 I seneste 

konsultation, foreslår kommissionen at EMIL skal indeholde krav til CCP’ere indenfor 

følgende områder: ”Organisatoriske krav”, ”Depothåndtering”, "Tilsynsmæssige krav” og 

”Relationer til tredjelande”.165  

 

Især de ”Tilsynsmæssige Krav” anses for at være af afgørende betydning, for at sikre at 

CCP ikke bliver en kilde til systematisk risiko og disse krav består af elleve områder 

vedr. funktionen af CCP’en, CCP’ens såkaldte rygrad, heriblandt: Initial kapital, Styring af 

eksponering, Margin krav, ”Default Fund”, alle begreber kendt og anvendt af 

eksisterende CCP’er som beskrevet under afsnit 3.3.2.2. 

 

                                                        
162 CPSS (2004) 
163 European Commission (2009c) s. 10 
164 CPSS (2010) s. 6 
165 European Commission (2010) s. 6-16 
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5.2.1.2 Ændring af Kapitalkravsdirektivet 

Kommissionens primære tiltag er vedr. øget anvendelse af central afvikling og som 

resultat heraf en øget standardisering af derivater som nævnt ovenfor. Kommissionen 

anerkender dog selv at ikke alle derivater egner sig til central afvikling, dette er bl.a. på 

grund af at visse produkter i høj grad er individualiseret og således tilpassede parternes 

specifikke behov.166 Kontrakter, der således ikke er egnede til central afvikling, vil 

fortsat skulle afvikles bilateralt mellem kontraktparterne. Kommissionen finder det 

nødvendigt at finansielle virksomheder råder over større sikkerhed i forhold til 

eksponering af modpartsrisiko.167  

 

Kommissionen afholdte i foråret 2010 en konsultation vedr. en kommende ændring af 

kapitalkravsdirektiverne (CRD IV),168 se afnit 2.3.2.1.2. Hvori der fremsattes forslag 

omkring øget anvendelse af sikkerhedsstillelse, men endnu ikke øgede kapitalkrav til 

bilateralt afviklede derivater. Med hensyn til bilateral Clearing og øgede kapitalkrav 

forbundet hermed henviser Kommissionen til at Basel Komiteens seneste 

anbefalinger169 vedr. emnet skal anvendes.170 Denne anbefaling består i at 

sikkerhedsstillelse og eksponering overfor en CCP for OTC-derivater kan vægtes med 0 

%.171 Sidstnævnte ændring til kapitalkravsdirektivet forventes inkluderet i CRD IV og 

lovforslag forventes fremsat ultimo 2010.172   

 

5.2.2 Tiltag vedr. markedsgennemsigtighed 

Under Krisen blev det klart at OTC-derivatmarkedet havde visse mangler indenfor 

gennemsigtighed, bl.a. mht. transaktioner og positioner, hvilket bl.a. illustreredes i 

forbindelse med Lehmans konkurs, hvor der ikke var kendskab til omfanget af Lehmans 

rolle som deltager på OTC-markedet, men ej heller som ”Reference Entity” i CDS’er. 

Manglen på gennemsigtighed har betydet at myndighederne ikke har kunnet udøve et 

effektivt tilsyn med derivatmarkederne, både i relation til modpartsrisiko, men også i 

hvilket omfang markedsdeltagerne var så indbyrdes forbundet at modpartsrisiko 

                                                        
166 European Commission (2009c) s. 7  
167 European Commission (2009c) s. 7 
168 Direktiv 2006/48/EF og Direktiv 2006/49/EF 
169 Basel (2009) 
170 European Commission (2009c) s. 6 
171 Basel (2009) s. 30  
172 European Commission (2009c) s. 10 
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mellem parterne udgjorde en systemisk risiko for OTC-markedet.173 Kommissionen vil 

som følge heraf indføre nye tiltag vedr. OTC-markedet for at øge gennemsigtigheden for 

dette, disse består i: Transaktionsregistre og Gennemsigtighed for transaktioner.   

 

5.2.2.1 Transaktionsregistre  

Kommissionen søger at indføre en samlet oversigt over OTC derivatmarkedet, ved at 

gøre det obligatorisk at indberette alle OTC transaktioner til såkaldte transaktions-

registre. I Kommissionens seneste konsultation174 vedr. EMIL fremsættes forslag om 

oprettelsen af transaktionsregistre og om nye indberetningskrav til disse af markeds-

deltagerne. CESR har i den forbindelse, og på opfordring fra EU Kommissionen, foretaget 

sin egen konsultation vedr. transaktionsrapportering.175 Heri defineres transaktions-

rapportering som rapportering af de individuelle derivattransaktioner ud fra 

instrumenttype, men også som omfattende positionsrapportering, defineret som en 

specifik markedsdeltagers eksponering overfor et specifikt instrument, aktivsegment 

eller anden modpart.176  Kommissionens tiltag indebærer at alle detaljer vedr. OTC 

derivatkontakter, samt efterfølgende ændringer, skal rapporteres til et transaktions-

register af kontraktens parter, alternativt kun af kontraktens finansielle part, og at 

denne rapportering skal ske senest næstkommende hverdag efter indgåelse, ændring, 

afvikling eller terminering af kontrakten.177  

     

Transaktionsregistre spiller en central rolle i den nye forslåede markedsstruktur, som 

søges indført ved EMIL, hvorfor Kommissionen igennem EMIL vil regulere disse, således 

at det sikres, at de fungerer på en sikker, forsvarlig og effektiv måde.  

 

5.2.2.2 Gennemsigtighed ved handler 

Som det fremgår af ovenstående citat fra G20 topmødet, forpligtedes heri til at alle 

standardiserede OTC kontrakter, som behandlet under afsnit 5.2.1.1.1, bør handles på 

børser eller elektroniske handelsplatforme. I henhold til MiFID artikel 4(1,14) medfører 

dette, at transaktioner, der handles på børser, sker via organiserede handelssystemer. 

                                                        
173 European Commission (2009c) s. 7 
174 European Commission (2010) 
175 CESR (2010b) 
176 CESR (2010b) s. 4  
177 European Commission (2010) s. 18 
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Kommissionen ønsker at styrke bestemmelserne for handel via organiserede systemer, 

særligt med henblik på gennemsigtighed. Derivattransaktioner er pt. ikke omfattet 

transaktionsindberetningsforpligtelser under MiFID som fastslået i kapitel 2 og 

Kommissionen vil ultimo 2010 foretage en revision af MiFID178 og ved denne sikre, at 

derivater omfattes af transaktionsrapporteringsforpligtelsen. Størstedelen af alle 

derivatbørser anvender en central modpart, og oplysninger om handler foretaget på 

børser eller clearet via en CCP kan leveres til myndighederne direkte via disse enheder 

til transaktionsregistrene og dette forventes også inkluderet i MiFID revisionen.179   

 

5.3 Markedsstruktur efter reform  

En øget anvendelse af CCP’ere vil, som behandlet ovenfor, kræve en hvis grad af 

standardisering, således vil en ændring i strukturen for imødegåelse af modpartsrisiko 

bevirke, at markedet ændrer karakteristika. Tre ud af de fire reguleringstiltag fra 

Kommissionen, er tiltag der er karakteristika for ET-markedet. Helt grundlæggende vil 

de reguleringsmæssige tiltag vedr. OTC-markedet betyde at ET og OTC markedets 

karakteristika ændres og i større eller mindre grad, afhængigt af hvorledes tiltagene 

implementeres, tendere mod hinanden. Dette kunne bl.a. betyde at der opstår en tredje 

markedsstruktur som illustreret i figur 5.2. Denne markedsstruktur vil i vidt omfang 

have de samme karakteristika som ET-markedet, uden dog at være fuldt på niveau 

hermed. Dette kan betyde at markederne kunne miste sin komplementaritet og i stedet 

blive konkurrerende.   

  

                                                        
178 European Commission (2009c) s. 11 
179 European Commission (2009c) s. 8 
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Figur 5.2 - Markedsstruktur post reform1 

Karakteristika ET–markedet OTC-markedet Nyt Marked ? 

Indgåelse af handel 
Automatisk via 
ordresystem  

Bilateralt Bilateralt/MHF2 

Instrumenter Standardiserede  Alle 
Standardiseret til 
en vis grad 

Kontrakt 
betingelser 

Standardiseret 
Individualisere
t  

Standardiseret til 
en vis grad 

Likviditet Højest Lav Højere 

Gennemsigtighed Højest Forøget Højere 

Størrelse Forøget (marginalt) 
Formindsket 
(betydeligt) 

? 

Clearing Centralt  Bilateralt Centralt/Bilateralt 

Modpart CCP Oprindelig CCP 

Netting Multilateralt Bilateralt Multilateralt 

Sikkerhedsstillelse 
Ens for alle 
indenfor samme 
deltagertype 

Bilateralt 
Ens for alle 
indenfor samme 
deltagertype 

1    Figuren illustrerer de karakteristika der betegner derivatmarkedet og angiver karakteristika er for de  
     to undermarkeder: OTC- og ET-markedet samt for en nye markedsstruktur opstået som følge af reform. 
2   En Multilateral handelsfacilitet som defineret i MiFID artikel 4, (1,15) omtalt af Kommissionen som  
     organiserede handelscentre. 

 
Som udgangspunkt vil reformen betyde, at der skabes incitament til, via anvendelse af 

CCP, at mindske den residuale risiko der stadig eksisterer i OTC-markedet, da den risiko 

helt elimineres ved anvendelse af en CCP. Den systemiske risiko vil med reformen, 

særligt hvis afviklingsforpligtelsen under EMIL bliver omfattende, flyttes fra at 

eksisterende i markedet, mellem parterne, til at være koncentreret omkring CCP’er.  

 

5.4 Tiltag i USA 

Da derivatmarkedet er et globalt omspændende marked, skal reformeringen af dette 

marked ske i alle G20 medlems lande. USA har på baggrund af bl.a. forpligtelse i 

ovenstående citat fra Pittsburgh topmødet vedtaget en yderst omfattende regulering i 

form af ”Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act” (Dodd-Frank) der 
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blev underskrevet af Præsident Obama d. 21. juli 2010.180 Loven er på 848 sider og 

bevirker bl.a. indførelse af lovene: ”Wall Street Transparency and Accountability Act of 

2010” (WSTA Act) jf. Title VII, Section 701-774, i Dodd-Frank og ”Payment, Clearing, and 

Settlement Supervision Act of 2010” jf. Title VIII, Section 801-814, i Dodd-Frank.   

 
Begge love er udarbejdet som rammelove, således at yderligere regulering skal foretages 

af Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og Securities and Exchange 

Commission (SEC) der i henhold til Section 712A (1-2) som de regulatoriske autoriteter 

for lovenes anvendelsesområder. CFCT offentliggjorde d. 21. juli en liste over 30 

områder, indenfor hvilke denne skal udarbejde og implementerer lovgivning – flere af 

områderne forventes at indebærer mere end en lov.181 I henhold til Section 754 og 

Section 774 træder de to love i kraft 360 dage fra vedtagelse og regler forventes således 

implementeret under en stram tidsplan.    

 
Payment, Clearing, and Settlement Supervision Act modsvarer på mange punkter EU 

Kommissionens EMIL forslag, idet dette bl.a. fastlægger bestemmelser for en såkaldt 

“Designated Clearing Entity”, jf. Section 803, en ækvivalens til en CCP. Endvidere 

bestemmes, at der skal udarbejdes regler for, hvorledes en sådan ”Entity” skal drives og 

risiko herved skal administreres jf. Section 813, således også i tråd med de overvejelser 

Kommissionen har vedr. CCP’ere 

 
WSTA Act fastsætter bl.a. regler for OTC-markedet for derivater jf. Afsnit A “Regulation of 

Over-the-Counter Swaps Markets”. Derivater benævnes i Dodd-Frank som Swaps, jf. 

Section 210, hvori en Swap er defineret og i denne definition inkluderes også forwards. 

WSTA Act bestemmelser vedr. strukturen på OTC derivatmarkedet svare i vidt omfang til 

de af EU Kommissionens foreslåede tiltag. Blandt andre kan nævnes: Section 723 hvori 

fastsættes en clearings forpligtelse a la forpligtelsen foreslået i EMIL og Section 728 

fastsætter regler for ”Swap Repositories” en pendant til EU Kommissionens 

transaktionsregistre.  

 

                                                        
180 H.R 4173 - One Hundred Eleventh Congress of the United States of America at the second session,  
begun and held at the City of Washington on Tuesday, the fifth day of January, two thousand and ten - An 
Act To promote the financial stability of the United States by improving accountability and transparency in 
he financial system, to end ‘‘too big to fail’’, to protect the American taxpayer by ending bailouts, to protect 
consumers from abusive financial services practices, and for other purposes. 
181 CFCT (2010) 
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WSTA Act differentierer sig dog på et punkt betydeligt for de kommende tiltag i EU, 

nemlig ved at disse regulerer selve markedsdeltagerne. I henhold til Section 731 skal 

markedsdeltagere registreres hos CFTC, for banker og SEC, for alle andre, som ”Swap 

Dealer”. Dette indebærer bl.a. at dealere er omfattet af et forbud mod spekulation for 

egne midler, såkaldt ”Proprietary Trading” jf. section 716(m), kendt som Volcker rule. 

Men også at dealere tvinges til at ”Spinoff” mere risikofyldte derivater ind i et separat 

søsterselskab ” jf. Section 716(a) ellers mister denne al ”Federal Assistance”. Det er kun 

Swaps anvendt til faktisk hedging og traditionel bankforretning, herunder ”Market-

making”, der kan bibeholdes hos dealeren jf. Section 716(d).    

 

5.5 Delkonklusion 

I lyset af den udvikling og de problematikker der under Krisen viste sig i relation til 

modpartsrisiko, er en reform af OTC-markedet nu undervejs i G20 regi. EU 

kommissionen udsendte i juli 2009 en meddelelse, der skitserede potentielle 

muligheder for at styrke OTC-markedet, i relation til imødegåelse af modpartsrisiko. 

Efterfølgende har Kommissionen udsendt endnu en meddelelse specificerende 

fremtidige regulative tiltag samt afholdt konsultationer i relation hertil. Kommissionen 

regulative tiltag kan opdeles i tiltag vedr. modpartsrisiko og markedsgennemsigtighed.  

Reformen vil ske ved indførsel af et nyt direktiv, omtalt som European Market 

Infrastructure legislation (EMIL), samt en revision af de gældende direktiver: MiFID og 

CRD. I relation til modpartsrisiko er formålet med EMIL at gøre anvendelse af Clearing 

via en CCP obligatorisk for visse derivater og kræver en vis standardisering af derivater 

for at kunne være egnet hertil. Kommission forslår at European Securities and Markets 

Authority, skal stå for definitionen af hvilke derivater skal omfattes af pligten. Endvidere 

skal EMIL fastligge rammerne for en CCPs organisering, virke og tilsyn og er 

kommissionen svar på at imødegå at en CCP ikke øger den systemiske risiko i markedet. 

Kommissionen er af den opfattelse, at anvendelse af bilateral sikkerhedsstillelse ikke er 

tilstrækkelig og søger at øge incitamentet hertil ved at revidere CRD således, at clearing 

via CCP vægtes med nul ved fastsættelse af kapitalkrav. I relation til gennemsigtighed vil 

Kommissionen ved EMIL oprette transaktionsregistre, hvortil alle detaljer og ændringer 

vedr. derivatkontrakter skal rapporteres, således at der skabes gennemsigtighed vedr. 

transaktioner, men også position og dermed gennemsigtighed for indbyrdes 

forbundethed mellem markedsdeltagerne. Endvidere søger Kommissionen ved en 
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revision af MiFID at omfatte derivater af transaktionsforpligtelsen i artikel 45. Den 

kommende reform vil have betydning for den eksisterende struktur for hvorledes 

modpartsrisiko imødegås, men også for selve strukturen af derivatmarkedet, bestående 

i de to undermarkeder. Dette kan betyde opståelsen af et nyt marked, primært 

bestående af tidligere OTC-handlede derivater og med karakteristika, med tendens mod 

ET-markedet.  

 

USA har, som deltager i G20, ligeledes forpligtet sig til en reformering af OTC-markedet 

og har netop vedtaget omfattende lovgivning herfor. Reformen modsvarer på mange 

punkter de af Kommissionen foreslåede tiltag, dog eksisterer en væsentlig forskel 

bestående i, at denne ikke indebærer en definition af derivater omfattet af 

afviklingsforpligtelsen. Endvidere indebærer den amerikanske reform en betydeligt 

mere omfattende regulering af selve markedsdeltagerne, der forestår handel med 

derivater.   
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Kapitel 6 – Vurdering af reform 

6.1 Indledning 

De reguleringsmæssige tiltag undervejs i G20, herunder bl.a. i EU og USA, som behandlet 

i kapitel 5, har potentielt vidtrækkende konsekvenser for strukturen af og karakteristika 

for OTC-markedet, som illustreret i figur 5.1. Forskellene på de to derivat-

undermarkeder, består bl.a. i strukturen for imødegåelse af modpartsrisiko, som 

undersøgt i kapitel 3, typen af derivater, der handles på markedet, samt markeds-

gennemsigtighed, herved forstået tilgængeligheden af information om transaktioner. EU 

Kommissionens fokus er med EMIL, i første omgang på strukturen for imødegåelse af 

modpartsrisiko på OTC-markedet. EMIL vil, som behandlet i detaljer under afsnit 5.2.1.1, 

indføre regler om obligatorisk clearing for visse standardiserede derivater via CCP’ere. 

Indførslen af EMIL må anses for at være kernen i reformen, og i dette kapitel vil 

undersøges betydningen af, at visse karakteristika ved markedsstrukturerne i kapitel 2, 

3 ændres som fastlagt i kapitel 5 og diskutere fordele og ulemper relateret hertil. 

Endvidere vil efficiensen af markedsstrukturen præ reform, fremfundet i kapitel 2 og 3, 

bestemmes og sammenholdes med markedsstrukturen post reform i kapitel 5. På 

baggrund heraf vil efficiensen af den nye markedsstruktur blive vurderet og forslag til, 

hvorledes denne kan forøges, blive skitseret.  

 

6.2 Fordele vs. ulemper for markedskarakteristika 

EMIL indebærer en ændring af strukturen for imødegåelse af modpartrisiko ved CCP 

clearing, samt en forøgelse af gennemsigtigheden af markedet ved indførsel af 

transaktionsregistre. Derfor er det relevant at betragte fordele og ulemper herved.  

   

6.2.1 Central Counterparty Clearing  

6.2.1.1 Clearing 

Den umiddelbare fordel ved en CCP må anses for at være, at modpartsrisikoen inter 

partes elimineres, ved at CCP’en indtræder som modpart overfor begge parter, som 

behandlet under afsnit. 3.3.2.2. Clearing via CCP betyder, at der sker en homogenisering 

af modpartsrisiko for de i CCP’en deltagende medlemmer, således forstået, at alle 

deltagere omfattes af identiske krav vedr. f.eks. kapital. Ved bilateral clearing påvirkes 

parternes beslutning om indgåelse af handler, bl.a. af en modparts kreditværdighed som 
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nævnt under afsnit 4.3.2.2.2. Ved anvendelse af en CCP er parterne på ligeværdigt 

niveau. Dette kan være en fordel, men også en ulempe, da deltagere med en over middel 

risikostyring vil miste incitament til at opretholde niveauet af risikostyring, da 

modparten nu er CCP. Desto dårligere kreditvurdering, desto højere er omkostningerne 

forbundet med handel af derivater, f.eks. i form af en lavere ”Threshold”, jævnfør afsnit. 

4.3.2.2.2. I det bilaterale derivatmarked har deltagere med lav kreditvurdering 

incitament, pga. de øgede omkostninger, til at forbedre denne vurdering. Anvendelse af 

en CCP vil mindske dette incitament.182    

 

En CCP vil, som følge af ”Reserve Fund”, medlemmernes fælles hæftelse og indbetalte 

marginer, være en modparten med høj kreditværdighed, og må således anses for at være 

i stand til at absorbere en konkurs bedre end ved et bilateralt arrangement.  

 

6.2.1.2 Multilateral netting  

Multilateral netting indebærer, som illustreret under afsnit 3.3.2, at en parts cashflow 

kan nedbringes betydeligt pga. af udligningen imellem flere parter, og dette må udgøre 

en fordel ved at der lægges et mindre pres på partens likviditet. Multilateral netting kan 

dog betragtes som en ulempe, hvor CCP’en kun f.eks. afvikler derivater indenfor et 

bestemt aktivsegment og resterende derivater fortsat afvikles bilateralt. Ulempen kan 

bestå i, at visse derivater, der tidligere var omfattet af en aftale om ”Close-out” netting, 

nu vil falde uden for denne, og at parten dermed potentielt har en øget eksponering 

(GME), da der er færre derivater, der kan anvendes til netting. Duffie and Zhu183 fastslår 

at der kun bør eksistere en enkelt CCP, som skal forestå al afvikling, netop for at 

multilateral netting kan være så effektiv som muligt. Men da en CCP er en privatejet og 

drevet virksomhed, vil et marked bestående af kun én CCP og dermed et monopol, ikke 

være effektivt ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt. Markedet selv, samt 

regulatorer, er opmærksomme på vigtigheden af, at netting muligheder ikke går tabt 

pga. clearing via en CCP, hvorfor EU Kommissionen insisterer på, at CCP’er skal kunne 

fungere interoperabelt184, således at der sker multilateral netting indbyrdes mellem 

CCP’er.  

                                                        
182 Gregory (2010) s. 380 
183 Duffie og Zhu (2009)  
184 European Commission (2010) s. 16 



66 

 

6.2.1.3 Sikkerhedsstillelse 

Som modpart til alle derivatkontrakter vil det være CCP’en, der beregner sikkerhed og 

foretager kald på margin. Denne beregning foretages dagligt, i modsætning til bilaterale 

arrangementer, hvor betydeligt længere perioder kan forekomme, jf. nedenfor. 

Beregning foretages ud fra objektive kriterier, hvilket medfører en mere ensartet MtM 

værdi, og mindsker antal tvister om opgørelsen af denne, som det ofte forekommer på 

bilateralt niveau, grundet den yderst fleksible beregningsmetode i ISDA, som behandlet 

under afsnit 4.3.2.1.1 Medlemmerne er også underlagt samme krav om 

sikkerhedsstillelse, evt. differentieret på kategori, hvorimod vilkår i en ISDA, primært 

CSA, tidligere ikke var ens for begge parter og i visse tilfælde kun unilateral.185 

 

6.2.1.4 Systemisk risiko 

Et af formålene bag EU Kommissionens tiltag, EMIL, er reducering af systemisk risiko.186 

Systemisk risiko har bestået i, at få, men store markedsdeltagere har været eksponeret 

overfor hinanden, i så stor en grad, at dette udgjorde en risiko for ”systemet”. Indførelse 

af en CCP vil koncentrere modpartsrisikoen på CCP’erne, som derved kan betragtes som 

udgørende en endnu større systemisk risiko. Netop derfor er EMILs bestemmelser om 

krav til en CCP, af største betydning. Siden 1974 er kun tre CCP’er gået konkurs,187 

hvorfor konkurs af en CCP må anses som yderst sjældent, og dette er endda før 

regulering af disse er indført. Singh & Aitken188 anslår, at OTC markedet vil udvides fra at 

være koncentreret på seks markedsdeltagere til ti, forøgelsen bestående i CCP’er der 

pga. øget anvendelse vil blive store markedsdeltagere.  

  

6.2.2 Standardisering 

For at derivater kan afvikles via en CCP kræves en vis standardisering af kontrakten, se 

afsnit 5.2.1.1.1. OTC-markedet er karakteriseret ved at instrumenter og kontrakter har 

en høj grad af heterogenitet, og krav om standardisering vil således betyde, at en helt 

essentiel karakteristisk for dette marked ændres. Fordelen ved at kunne skræddersy et 

derivat, består i, at dette kan udformes således, at det nøjagtigt matcher den risiko en 

part ønsker at afdække. Anvendelsen af et standardiseret derivat vil således kunne 

                                                        
185 ISDA (1998) 
186 European Commission (2009a), s. 5  
187 Singh (2010) s. 18 
188 Singh & Aitken (2009) s. 11 



67 

 

betyde, at parten efter indgåelsen af kontrakten, stadig vil være eksponeret overfor en 

basisrisiko. For at derivatinstrumenter er egnede til standardisering kræves en vis 

modenhed i segmentet,189 hvorfor visse nyere instrumenter ikke egner sig til 

standardisering og dermed ikke til afvikling via CCP.  

 

 6.2.3 Transaktionsregistre  

Da markedet ikke er underlagt transaktionsindberetningspligten i MiFID jf. afsnit 

3.2.2.2., er markedet så uigennemsigtigt, at hverken myndigheder eller markeds-

deltagerne har kunnet  gennemskue omfanget af modpartsrisiko og i hvilken grad 

deltagerne er  indbyrdes forbundet. Netop på baggrund af denne manglende 

gennemsigtighed vil et transaktionsregister, der omfatter hele OTC-markedet (både 

bilateral og multilateral clearing), medføre at gennemsigtigheden øges, hvilket må anses 

som en fordel fordi tilsyn med markedet vil lettes.  

 

6.3 Efficiens  af markedsstrukturer  

For at vurdere efficiensen af de kommende reguleringsmæssige tiltag, kan efficiensen af 

strukturen for imødegåelse af risiko vurderes, både præ og post regulering. Efficiensen 

kan vurderes ud fra omfanget af den residuale modpartsrisiko, der findes på markedet, 

efter at mulighederne for at nedbringe denne er anvendt. Eksponeringen, efter 

iagttagelse af Netting og sikkerhedsstillelse, kan således anses for et mål for denne risiko 

– er modpartrisikoen fuldt nedbragt, vil eksponeringen være nul.   

 

6.3.1 Struktur Præ reform   

OTC-markedet er i vidt omfang ureguleret – markedet i sig selv er ikke reguleret, men 

markedsdeltagerne er i kraft af deres status som finansielle institutioner underlagt 

lovgivning, hvori fastsættes forpligtelse hvis derivater handles, som f.eks. kapitalkrav, se 

afsnit 2.3.2. Endvidere eksisterer lex specialis lovgivning i relation til, hvorledes 

modpartsrisiko kan imødegås, der ikke regulere selve modpartsrisikoen, men fastlægger 

rammerne for at dette er muligt, eksempelvis fastslå Collateral-direktivet at vilkår i 

indgåede aftaler om ”Close-out Netting” eller sikkerhedsstillelse skal respekteres af et 

                                                        
189 CESR (2010a) s. 12 
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konkursbo jf. afsnit 3.3.1.2 og 3.3.3.1 OTC-markedet er således præget af aftalefrihed, 

samt retten til at vælge afviklingsmetode. 

 

6.3.1.1 Residual modpartsrisiko 

Modpartsrisiko imødegås på OTC-markedet primært bilateralt, men også ved 

anvendelse af CCP’ere som undersøgt i afsnit 3.4.2.    

 

Figur 3.7 illustrer den residuale modpartsrisiko, eksponeringen, der eksisterer på det 

bilateralt clearede markedet og iagttager således kun aftaler om ”Close-out Netting” og 

sikkerhedsstillelse som primært indgås med ISDA’s standarder. En del af OTC-markedet 

cleares allerede via en CCP (primært FX derivater, IRS og CDS) og modpartsrisikoen ved 

disse derivatkontrakter består kun i CCP’ens eventuelle konkurs og derfor må denne 

risiko betragtes ikke eksisterende. BIS statistikker for OTC markedet skelner ikke 

mellem, hvorledes derivaterne afvikles, og indregner dermed derivatkontakter, hvor 

modpartsrisikoen er (fuldt) nedbragt. Eksponeringen som illustreret i figur 3.7, må 

derfor anses for ikke at give et retvisende billede af den faktiske eksponering og 

residuale risiko på OTC-markedet. Eksponeringen vil reelt være betydeligt lavere, 

særligt i betragtning af at ca. 40 % af IRS, se afsnit 3.4.2.2, der udgør næsten 50 % af det 

samlede OTC-markedet jf. afsnit 2.2.1, cleares via en CCP. Dog viste KfW’s tab ved 

Lehmans konkurs, at eksponering, der ikke er omfattet af risikoreducerende tiltag, 

stadig består i markedet.     

 

Den bilaterale OTC eksponering, betragtet alene, har op til krisen stadig haft et relativt 

højt niveau af residual modpartsrisiko, jf. figur 3.7. Men Krisen, herunder Lehmans 

konkurs, har bevirket at markedsdeltagerne har øget anvendelsen af de eksisterende 

muligheder, for at nedbringe eksponeringen som illustreret i figur 4.2, hvilket har 

resulteret i en ikke ubetydelig nedbringelse af den residuale risiko, der ultimo 2009 var 

på USD 368 mia., næste kun 1/3 set i forhold til niveauet før Krisen. Markedet har både 

inden krisen, men særligt under og efter denne, selv iværksat tiltag, der i vidt omfang er 

identiske med de af Kommissionen forslåede tiltag, som skitseret under afsnit 5.3. 

Udarbejdelsen og den omfangsrige anvendelse af ISDA’s aftalegrundlag, vidner om, at 

markedet selv anerkender fordelene ved standardisering af derivatkontakter, som 

undersøgt ovenfor og netop i modne segmenter med høj standardisering, er CCP 
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clearing også mest udbredt ved OTC derivater. ISDA har bl.a. udsendt en 

pressemeddelelse hvori markedsdeltagere (ISDA medlemmer) forpligter sig til at 

forbedre standardiseringen af derivatkontrakter, således at CCP clearing kan være 

mulig.190  

 

Særligt i relation til CDS’er har markedet anerkendt farerne ved den særlige risiko, 

”Double-Default”, forbundet hermed og har som svar herpå foretaget omfattende tiltag 

,der har medført, at CDS’er nu betragtes som det aktivsegment med den højeste 

standardisering191, på trods af at instrumentet er relativt nyt set i forhold til andre 

aktivsegmenter. Markedet192 har endvidere, i ”Letter of Commitment”193 overfor EU 

Kommissionen, forpligtet sig til at anvende CCP clearing for alle egnede CDS’er pr. 31. 

juli 2009.       

 

De problematikker der viste sig i relation til ISDA’s aftalegrundlag, er også forsøgt 

afhjulpet ved bl.a. indførelsen af ”Close-out Amount” Protokollen afsnit 4.3.2, men også 

praksis vedr. fastsættelse af parametre i CSA er ændret. Rating anvendes nu i langt 

mindre grad som parameter for sikkerhedsstillelse, niveauet for ”Threshold” er højnet, 

hvorimod niveauet for ”Minimum Transfer Amount” er sænket.  Frekvensen for 

beregning af sikkerhed og eventuelle ”Margin Calls” er forkortet og foretages nu oftest 

dagligt.194 Metavante dommen kan dog betragtes som et en plet på ISDAs ry og status 

som ”Tried and Tested”.  

 

Imødegåelse af modpartsrisiko på OTC markedet præ reform, må anses for at være 

efficient, særligt i kølvandet på Krisen, sammenlignet med niveauet før Krisen. Markedet 

kan dermed anses for at have ”Learnt its lesson”. 

 

6.3.1.2 Systemisk risiko 

OTC-markedet er domineret af få, men store markedsdeltagere jf. afsnit 2.2.3. I kraft 

heraf er disse deltagere oftest hinandens modparter i derivatkontrakter, hvilket betyder 

                                                        
190 ISDA (2010a) 
191 CESR (2010a) punkt 53 
192 ISDA m.fl. repræsenterer Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Credit Suisse, Deutsche Bank, 
Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, UBS, Nomura International 
193 ISDA (2009c) 
194 Diskussioner mellem markedsdeltagere på seminar afholdt af Kromann Reumert og Plesner 
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at disse i høj grad er forbundet med og eksponeret overfor hinanden. Men fordi OTC-

markedet ikke er omfattet af transaktionsindberetningspligt jf. afsnit 2.3.2, har omfanget 

af denne forbundethed ikke været gennemsigtig, og myndighederne (og markedet selv) 

har således ikke haft klarhed over, i hvilket omfang en potentiel systemisk risiko bestod. 

Myndighederne har som følge af denne uigennemsigtighed ikke kunne føre effektivt 

tilsyn med markedet.195 Derfor må den præ regulative struktur i denne henseende anses 

for inefficient. 

 

6.3.2 Struktur Post reform 

Den forestående reform af OTC-markedet, vil ved vedtagelsen af EMIL, samt 

ændringerne af MiFID og CRD som behandlet under afsnit 5.2, betyde at markedet 

underligges regulering i betydeligere grad end tidligere, ved at det ikke kun er 

markedsdeltagerne der reguleres, men nu også selve markedet.   

 

6.3.2.1 Residuale modpartsrisiko 

EU Kommissionen er af den mening at de nuværende niveauer for sikkerhedsstillelse er 

utilstrækkelige og ikke afspejler den risiko, som bilateralt clearede derivater udgør for 

det finansielle system.196 Den residuale eksponering eksisterende ved bilateralt 

clearede, søges nedbragt ved at flere transaktioner afvikles via en CCP, samt at derivater 

der fortsat bliver clearet bilateralt med modparter underkastes øgede kapitalkrav 

således, at markedsdeltagerne råder over større sikkerhed til dækning af deres 

eksponering.  Øgede kapitalkrav give større incitament for markedsdeltagerne til at lade 

en bredere vifte af produkter være omfattet af central clearing.  

 

Disse tiltag vil betyde, at modpartseksponeringen og dermed den residuale risiko på 

OTC markedet nedbringes, da clearing via CCP vil indebære, at risikoen inter partes vil 

elimineres. Afhængigt af i hvilket omfang derivater forpligtes til CCP clearing og dermed 

kræves standardiseret, kan reformen dog medføre, at der skabes en forøgelse i 

basisrisikoen på markedet, ved at markedsdeltagerne indgår derivater der ikke fuldt ud 

afdækker den basisrisiko, der søges afdækket ved anvendelse af derivater som 

beskrevet under afsnit 2.2.2. 

                                                        
195 European Commission (2009b), s. 7 
196 European Commission (2009b), s. 5 
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Reformen må derfor anses for at have modsatrettede effekter i relation til den residuale 

risiko på OTC-markedet. Om reformen medfører, at denne risiko reduceres og 

markedsstrukturen for imødegåelse af modpartsrisiko dermed er mere efficient end 

post reform strukturen, må afhænge af, hvor omfattende pligten til anvendelse af central 

clearing endeligt vedtages. 

  

6.3.2.2 Systemisk risiko 

Øget anvendelse af Central Clearing, som indført ved reformen, vil betyde, at der kan ske 

en forøgelse af den systemiske risiko, da modpartsrisiko bliver koncentreret omkring 

CCP’erne, hvilket er en udbredt bekymring i markedet.197 Men ved at reformen også 

indebærer regulering af CCP’er, som behandlet under afsnit 5.2.1.1.2 må dette anses for 

at nedbringe den systemiske risiko forbundet med OTC-markedet. Indførelsen af et 

transaktionsregister, samt udvidelsen af transaktionsindberetningspligten i MiFID, som 

behandlet i henholdsvis afsnit 5.2.2, vil skabe en øget gennemsigtighed på markedet. 

Dette vil betyde at myndigheder kan føre et mere effektivt tilsyn med markedet, særligt 

ved at transaktionsregistrene ikke blot omfatter rapportering af transaktioner, men også 

positioner, hvilket vil medføre gennemsigtighed ift. i hvilket omfang markedsdeltagerne 

er eksponeret indbyrdes og dermed nedbringes sandsynligheden for, at modparts-

risikoen mellem parterne når et niveau, hvor dette udgør en systemisk risiko,     

  

6.3.3 Trade-off  

Indførslen af obligatorisk Central Clearing ved den kommende reform fra EU 

Kommissionen vil, hvis denne vedtages som skitseret, indebære, at der sker et skift i 

strukturen for, hvorledes modpartsrisiko imødegås på OTC-markedet, som illustreret i 

figur 5.1. Dette skift vil betyde at der sker et Trade-off mellem en lavere residual 

modpartsrisiko (eksponering), og en potentiel højere basisrisiko.  Des mere omfattende 

forpligtelsen til anvendelsen af en CCP bliver og dermed standardisering, des mere 

nedbringes den residuale eksponering, men des mere øges basisrisikoen, ved at parten 

fratages muligheden for at skræddersy derivater. Den primære anvendelse af derivater 

er til ”hedging” jf. afsnit 2.2.2, altså som afdækningsinstrumenter for netop denne 

                                                        
197 Market Media (2010a) 
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basisrisiko, og en omfattende forpligtelse til anvendelse af CCP vil dermed ændre ved en 

helt fundamental grund til at derivater anvendes.  

 

En af fordelene ved Central Clearing er Multilateral Netting jf. ovenfor. Denne fordel vil 

dog begrænses i så fald at dette ikke sker mellem flere CCP’ere, således at Netting 

mellem flere parter sker, uafhængigt af, på hvilken CCP afviklingen sker. Der eksisterer 

dog mange praktiske problemer i relation til denne interoperatibelt, anerkendt af flere 

af de medlemsstaternes finanstilsyn,198 hvorfor det er uafklaret, hvorvidt dette er muligt. 

Hvis dette ikke gennemføres via EMIL, kan det indebære, at markedsdeltagerne vil have 

udveksling af samme ”Cashflow” som før reformen, men at parterne har færre 

transaktioner der kan anvendes til Netting ved de fortsat bilateralt clearede kontrakter 

og således nedbringe efficiensen af bilaterale netting arrangementer.     

    

6.3.4 Vurdering 

Hvis OTC-markedet betragtes præ reformen, men efter Lehmans konkurs og i kølvandet 

af Krisen, har markedet og markedsdeltagerne i vidt omfang selv foretaget ændringer, 

der har bevirket, at markedsstrukturen har bevæget sig i samme retning, ligesom 

reformen vil ændre strukturen. Den residuale risiko, udtrykt ved eksponeringen som 

illustreret i figur 4.2, er på det laveste niveau nogensinde, grundet en øget anvendelse af 

bilaterale netting aftaler og især aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse. De 

problematikker, der viste sig i relation til aftalegrundlaget, særligt i forbindelse med 

Lehmans konkurs, er af markedsdeltagerne søgt afhjulpet jf. kapitel 4 og ovenfor og har 

således også øget efficiensen af denne struktur. Markedet havde allerede før Krisen 

etableret Central Clearing og har i kølvandet på Krisen øget anvendelsen af disse,199 bl.a. 

tilskynder ISDA til øget standardisering af derivater, samt øget anvendelse af Central 

Clearing.200. Dette skift i markedsstruktur er ikke så udpræget som hvis reformen 

gennemføres. 

 

Markedet har således selv nedbragt den residuale risiko og set i lyset af, at tallene fra BIS 

ikke tager højde for netting og sikkerhedsstillelse over for CCP’ere må den eksisterende 

                                                        
198 FSA, (2009) 
199 www.lchclearnet.com/swaps/volumes  
200 ISDA (2010a) 

http://www.lchclearnet.com/swaps/volumes


73 

 

struktur for imødegåelse af risiko betragtes som effektiv. Vedtages en omfattende pligt 

til CCP Clearing, kan det betyde, at der sker et negativt ”Trade-off”, bestående i at 

basisrisikoen forøges, uden at den residuale risiko reduceres set i forhold til den 

eksisterende struktur.   

 
Revisionen af CRD vil betyde, at der skabes et øget incitament til anvendelse af CCP 

clearing, ved at det bliver omkostningsfuldt at undlade anvendelse heraf. Det må 

forventes at markedsdeltagerne i forbindelse med indgåelse af en derivatkontrakt, vil 

foretage en afvejning mellem en højere basisrisiko, grundet standardisering og højere 

kapitalkrav i så fald bilateral clearing vælges. De øgede kapitalkrav bør således betyde, 

at derivater der er tilstrækkeligt standardiserede til CCP clearing, men fortsat afvikles 

bilateralt, vil flyttes til afvikling via en CCP, da markedsdeltagerne omkostninger ved 

mindskes. Kommissionens forslag om indførsel af pligt til anvendelse af CCP Clearing, 

kan således betragtes som værende for vidtgående og potentielt medføre en lavere 

markedsefficiens, i så fald at denne pligt bliver omfattende.     

 
Den øgede anvendelse af CCP clearing som følge af markedets egne tiltag, men også som 

følge af en skærpelse af CRD, vil medfører en koncentration af systemisk risiko omkring 

CCP’ere, hvorfor Kommissionens tiltag der skaber rammerne for en CCP’s virke, som 

behandlet under afsnit 5.2.1.1.2, må anses for at mindske denne risiko og dermed øge 

efficiensen af markedsstrukturen, samt at skabe tillid til anvendelsen af CCP og dermed 

udgøre endnu et incitament til anvendelsen af disse.  

 
OTC-markedet er ugennemsigtighed, både hvad angår transaktioner og positioner, og 

har således hindret effektivt tilsyn af dette jf. ovenfor. Kommissionens tiltag vedr. 

indførslen af transaktionsregistre, må derfor anses for at øge efficiensen af markedet, 

ved at skabe gennemsigtighed over, i hvilket omfang modpartsrisiko kan udgøre en 

systemisk risiko.  

 

De amerikanske tiltag, som vedtaget ved Dodd-Frank Act, se afsnit 5.4, forskriver 

ligeledes central afvikling af standardiserede derivater. Men hvor Kommissionen i EMIL, 

søger at specificere hvilke derivater der skal omfattes af pligten til central clearing, se 

afsnit 5.2.1.1.1 og dermed potentielt forøger basisrisikoen, vil Dodd-Frank ikke 
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specificere derivater til clearing.201 Dodd-Frank søger derimod netop at sikre 

anvendelsen af derivater til afdækning, ved at indføre den såkaldte ”Volcker Rule”, der 

forbyder banker at foretage ”Proprietary Trading” og således begrænser spekulation i 

derivater til særskilte selskabsenheder se afsnit 5.4. Dodd-Frank søger således at 

regulere markedsdeltagerne i stedet for selve derivatmarkedet/derivater som 

Kommissionen gør.  Dette illustrer en forskel i den tilgang regulatorer har i forskellige 

jurisdiktioner og kan betyde at der sker regulatorisk arbitrage.     

 

6.4 Modifikation af reguleringsmæssige tiltag   

Sammenlignes efficiensen af hvorledes modpartsrisiko imødegås præ og post reformen, 

kan det overvejes, om reformen medføre en tilstrækkelig nedbringelse af den residuale 

risiko til at øge markedsefficiensen jf. vurderingen ovenfor. Særligt i lyset af markedets 

egne bestræbelser på at reducere den residuale risiko.    

 
De af Kommissionen skitserede reguleringsmæssige tiltag, der udgør reformen af OTC-

derivatmarkedet, vil i overvejende grad betyde en reducering i eksponeringen, den 

residuale risiko, samt den systemiske risiko på dette marked, i hvert fald som 

markedsstrukturen for modpartsrisiko var før Krisen. Men specifikation af, hvilke 

derivater der skal omfattes af afviklingsforpligtelsen, kan dog betragtes som et tiltag der 

ikke vil forbedre markedsefficiensen. Det vurderes derfor at en modifikation af 

Kommissionens tiltag bør består i, at denne ikke skal indeholde krav til specifikation af 

derivater, omfatte af afviklingspligten, som det er tilfældet i reformen vedtaget i USA. 

 

6.5 Delkonklusion 

Den forestående reform af, hvorledes modpartsrisiko imødegås, har potentielt vidt-

rækkende konsekvenser for strukturen af og karakteristika for OTC-markedet. 

Efficiensen af reformen kan vurderes ud fra efficiensen af strukturen for modparts-

risikoreducerende muligheder, præ og post reformen.  

 

Omfanget af den residuale modpartsrisiko i præ reform strukturen, kan særligt efter 

”lærestregen”, som Lehmans konkurs kan betragtes som, anses for at være effektivt 

                                                        
201 Markets Media Online (2010b) 
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imødegået, da markedet har øget anvendelsen af de eksisterende muligheder for 

nedbringelse af modpartsrisiko, iværksat tiltag som svar på aftalemæssige proble-

matikker og særlig set i lyset af at BIS angivelse af ”GCE”, ikke medtager arrangementer 

afviklet via en CCP, og indregner dermed eksponeringen på derivatkontrakter, hvor 

modpartsrisikoen er (fuldt) nedbragt. Denne struktur må dog anses for inefficient hvad 

angår den systematiske risiko, fordi markedet er uigennemsigtigt og dermed forhindrer 

klarhed om, i hvilket omfang modpartsrisiko er på et sådant niveau, at en systemisk 

risiko består. 

 

Ændringen af strukturen, post reform, vil bevirke at den residuale modpartsrisiko vil 

nedbringes ved at et øget antal kontrakter afvikles via CCP’ere, til dels som følge af 

obligatorisk afvikling, men også grundet de øgede kapitalkrav for undladelse heraf. 

Samme tiltag kan dog samtidig betyde at basisrisikoen, der søges afdækket ved 

anvendelse af derivater, forøges grundet krav om standardisering af derivater for at 

være egnet til CCP afvikling. Reformen må derfor anses for at have modsatrettede 

effekter i relation til den residuale risiko på OTC-markedet. Om denne struktur er 

efficient set i forhold til strukturen præ reform, må afhænge, af hvor omfattende pligten 

til anvendelse af central clearing endeligt vedtages. Med henblik på den systemiske 

risiko må reformen dog anses for at øge markedsefficiensen, ved at gennemsigtigheden 

øges og på trods af at modpartsrisikoen koncentreres omkring CCP’ere, vil reguleringen 

heraf betyde at denne nedbringes.    

 

Reformen vil således indebære et ”Trade-off” mellem en lavere residual modpartsrisiko 

(eksponering), og en potentiel højere basisrisiko.  Des mere omfattende forpligtelsen til 

anvendelsen af en CCP bliver og dermed krav om standardisering, des mere nedbringes 

den residuale eksponering, men des mere øges basisrisikoen, ved at parten fratages 

muligheden for at skræddersy derivater. Derfor vurderes det at de af Kommissionen 

foreslåede tiltag modificeres således at EMIL ikke indeholder krav om en afviklingspligt 

for specifikke derivater, som det er tilfældet i reformen vedtaget i USA. 
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Kapitel 7 – Konklusion 

Derivater er finansielle instrumenter, hvis værdi afledes af et underliggende aktiv og 

indebærer udskillelsen af risiko, hvorfor de kan anvendes til at afdække eller påtage sig 

risiko. De primære handlere af derivater er de store investeringsbanker, og der er en 

meget høj koncentration blandt disse. Derivater har pålydende værdi, men den faktiske 

værdi er bestemt af de markedsudsving, der sker i det underliggende aktiv, Markedet 

udgøres af ”Over-The-Counter” og ”Exchange Traded” markederne og er i vidt omfang 

uregulerede, men reguleres indirekte via enkelte direktiver samt omfattende 

aftalegrunlag. Markederne er pt. kendetegnede ved at have meget forskellige 

karakteristika og betragtes som komplementære.   

 

Ved derivattransaktioner er modparterne til aftalen udsat for risikoen for, at den anden 

part misligholder aftalen og dermed er eksponeret for tab. På grund af den høje 

koncentration af markedsdeltagere, kan modpartrisiko potentielt udgøre en systemisk 

risiko. Modpartsrisiko kan reduceres ved anvendelse af bilaterale eller multilateralt 

arrangementer. Bilateral netting indebærer at to parter kan udligne deres forpligtelser, 

mens multilateral netting foretages af en Central Counterparty (CCP) og indebærer at 

denne indtræder som modpart i alle derivater, således at modpartsrisikoen elimineres 

og udligner forpligtelser mellem flere end to parter. Bilateral netting suppleres ofte af en 

aftale om finansiel sikkerhedsstillelse, der nedbringer eksponeringen ved løbende, at 

kræve sikkerhed for ændringer i markedsværdien. De nævnte muligheder er fastsat i 

Collateral og Finality direktiverne og skaber et retsgrundlag der indebærer, at aftalerne 

undtages de almindelige konkursregler. På ET-markedet sker afvikling gennem en CCP, 

hvorimod OTC-markedet anvender hele viften af muligheder, hvilket betyder at en hvis 

residual risiko eksisterer i dette marked, og de to derivatmarkeder er således 

differentieret struktur for reducering af modpartsrisiko. 

 

Lehmans konkurs var et chok for derivatmarkedet og betød en markant fald i størrelsen 

af markedet, dog steg markedsværdien markant som følge af ustabilitet i markederne 

for de underliggende aktiver.  Aftaler om netting og sikkerhedsstillelse betød dog, at den 

faktiske eksponering kun steg meget begrænset, og var ultimo 2009 på lavest niveau 

nogensinde. Lehman var modpart til ca. 900.000 derivatkontrakter og dennes konkurs 
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medførte en prøvelse af den eksisterende struktur for imødegåelse af modpartsrisiko, 

men også af ISDA’s aftalegrundlag, Afvikling af derivater via CCP foregik succesfuldt, 

men visse modparter med bilaterale arrangementer led tab. Konkursen 

eksemplificerede problematikker i aftalegrundlaget, som markedet efterfølgende har 

forsøgt imødegået.  

 

I G20 regi er indgået en forpligtelse til reformering af OTC-markedet og EU 

kommissionen har i den forbindelse foreslået regulative tiltag vedr. modpartsrisiko og 

markedsgennemsigtighed.  Reformen vil ske ved indførsel af et nyt direktiv, omtalt som 

European Market Infrastructure Legislation (EMIL), samt en revision af de gældende 

direktiver: MiFID og CRD. I relation til modpartsrisiko er formålet med EMIL at gøre 

anvendelse af Clearing via en CCP obligatorisk for prædefinerede derivater samt at 

fastligge rammerne for en CCP’s organisation, virke og tilsyn og er Kommissionens svar 

på at imødegå, at en CCP ikke øger den systemiske risiko i markedet. Kommissionen 

søger at øge incitamentet til anvendelse af CCP, ved at revidere CRD således at clearing 

via CCP vægtes med nul ved fastsættelse af kapitalkrav. I relation til gennemsigtighed vil 

Kommissionen ved EMIL oprette transaktionsregistre, hvortil alle detaljer og ændringer 

vedr. derivatkontrakter skal rapporteres. Endvidere søger Kommissionen ved en 

revision af MiFID at omfatte derivater af transaktionsforpligtelsen i artikel 45. Den 

kommende reform vil have betydning for den eksisterende struktur for hvorledes 

modpartsrisiko imødegås, men også for selve strukturen af derivatmarkedet, bestående 

i de to undermarkeder. Dette kan betyde opståelsen af et nyt marked, primært 

bestående af tidligere OTC-handlede derivater og med karakteristika, der vil tenderer 

mod ET-markedets.  

 

Omfanget af den residuale modpartsrisiko i præ reform strukturen, kan særligt efter 

Lehmans konkurs, anses for at være effektivt imødegået, da markedet har øget 

anvendelsen af de eksisterende muligheder for nedbringelse af modpartsrisiko, iværksat 

tiltag som svar på aftalemæssige problematikker og særlig set i lyset af at BIS angivelse 

af ”Gross Credit Exposure”, ikke medtager derivater afviklet via en CCP, og indregner 

dermed eksponeringen, hvor modpartsrisikoen er nedbragt. Denne struktur må dog 

anses for inefficient hvad angår den systematiske risiko, fordi markedet er 
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uigennemsigtigt og dermed forhindre klarhed om, i hvilket omfang modpartsrisiko er på 

et sådant niveau, at en systemisk risiko består. 

 

Ændringen af strukturen, post reform, vil bevirke at den residuale modpartsrisiko vil 

nedbringes ved at et øget antal kontrakter afvikles via CCP’ere, til dels som følge af 

obligatorisk afvikling, men også grundet de øgede kapitalkrav for undladelse heraf. 

Samme tiltag kan dog samtidig betyde, at basisrisikoen, der søges afdækket ved 

anvendelse af derivater forøges, på grund af krav om standardisering, Reformen må 

derfor anses for at have modsatrettede effekter i relation til den residuale risiko på OTC-

markedet og om denne struktur er efficient set ift. strukturen præ reform, må afhænge, 

af hvor omfattende pligten til anvendelse af central clearing endeligt vedtages. Men 

henblik på den systemiske risiko må reformen dog anses for at øge markedsefficiensen, 

ved at gennemsigtigheden øges og på trods af at modpartsrisikoen koncentreres 

omkring CCP’ere, vil reguleringen heraf betyde at denne nedbringes. Reformen vil 

således indebære et ”Trade-off” mellem en lavere residual modpartsrisiko og en 

potentiel højere basisrisiko. Derfor vurderes det, at de af Kommissionen foreslåede tiltag 

modificeres, så EMIL ikke indeholder krav om en afviklingspligt for specifikke derivater, 

som er tilfældet med det amerikanske tiltag, for således at mindske det negative ”Trade-

off” og dermed øge efficiensen af markedsstrukturen post reform.     
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